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2. EGOIJUr\II'N(,

OVER BEDRIjFSETHIEK:

LIEVER GEEN STOPLAP
Onderstaande lekening maakte EGO-medewerker Willy I.ohmann vbk
nadat overste Karrenmns kolonel geworden was en op opvallend~ wijl.e
afscheid van zijn onderdeel genomen had. De redactie van EGO is toen
niel tot publicatie overgegaan omdat de tekening uilgele~d zou kunnen
worden als te veel "op de man spelend" op dat moment. Terwijl het im.
mers veelcer gaat om wat er met de hele affaire pijnlijk duidelijk gewor.
den is over de nieuwe krijgsmacht in wording en de visie van niel-militai.
rcn, in dit gcval onze lekcnaar, op een dergelijke zaak. niet om de
pers(o)on{en).
Dat het dringend nood7.akelijk is dat militairen, die elk moment uitge1.On-
den kunnen worden naar een gehied waar de wereldpolitiek zich ontrolt,
een bredere dan uitsluitend mililaire blik op de werkelijkheid krijgen is
wel duidelijk.

Inmiddels is een aanzet gege\'Cn, en dat ligl dan meer op het individueel
clhische terrein, tOl een belere aanpak van de bedrijfsethische scholing
van de militairen en de ontwikkeling van gedragscodes. In de vorige EGO
is al met tevredenheid het rapport "Vermaatschappelijking en norm stel.
ling in een veranderende krijgsmacht" van de Maalschappelijke Raad
voor de Krijgsmacht genoemd en ieder weet dat met de besle intenties ge-
werkt \vordl aan een \'erdieping van het elhisch besef van alle militairen.

\'i/at vaak vergelen wordl is dat ook iels vaags en misschien wel ouder.
wets klinkends als algemene onm"ikkeling een belangrijke bijdrage kan
leveren aan een afgewogen ethisch oordeel en daarmee aan hel juiste han.
delen. Algemene onlwikkeling kan de nuances geven aan op zich integere,
maar misschien harde oordelen; dingen weten van de wereldpoliliek, van
cijfers, van geheunenissen kan er voor zorgen d,n men op het juiste mo.
mem zijn mond houdt of juist niet, waardoor mensen niel ~ek\vetst hoe-
ven le worden. Ethisch handelen is geen aangeleerde truk en kan niet in-
geoefend worden als ZHKH. Militairen lijn ook geen machines die met
een programmaatje ethiek erbij het nu wel goed zullen doen, Als puntje
bij paahje komt zullen zij ook het een en ander moeten weten, en wel
graa~ van verschillende kanten.
Als dal gebeurt behoeven door onl.e vaste medewerkers misschien niet
meer dergelijke tekeningen gemaakt te wlJrden.

Redactie



GEGREPEN DOOR HONDEN
Op de vliegbasis Leeuwarden werken 33 honden met hun geleiders. Ze be-
waken niet alleen de vliegbasis maar ook verschillende objecten in de buurt.
Commandant van de hondensectie is adjudantJ. Zantinga. een van zijn me-
dewerkers is korporaal 1 E. Blom. Ecn gesprek over bazen cn honden, cen
heel aparte groep in de militaire wereld .

• Hoe wordt je
hondcngcIcidcr?
Adjudant Zantinga was na zijn dienst-
tijd 6 jaar \vcrkzaam bij de K:--.tAR;
daarna is hij overgegaan naar de Kl.u,
wa"f hij een keer een demonstr:ltÎe met
hundell zag. Hij wist het meteen: dat is
het vnor mij. Na de theoretische oplei-
ding, nu up \'\'ocnsJrecht. mlgde de
OlT (4 weken opleiding tijdens het
werk op het onderdeel), waarna hij het
diploma honJengcleidcr haalde.
Korporaal Blom was al in honden
geïnteresseerd voor hij in dienst kwam.
In zijn woonplaats Dokkum zag hij ,lis
kind al mensen trainen met honden.
.\1001 vond hl] dat, dus gaf hij zich toen
hij in dienst moest meteen op voor de
bewaking. Eerst zat hij bij de LB
zonder honden, maar later werd hij
KVV-er hondengeleider. 1'\a zes jaar sol-
liciteerde hij ,lis Beroeps Onbepaalde
Tijd. Hij heeft altijd hier op Leeuwarden
ge\verkr.

• Hoc komt de KLu aan de
honden?
Vroeger betaalde de KLu nooit meer
dan f 50,= voor een hond; d:n waren
kettinghonden en daar moest je maar
van afwachten of ze geschikt waren. In
70°,{, van de gevallen was dat niet w. Fr
waren d'lIl uuk vcd bijt-gevallen. Toen

is men zich gaan afHagen of het niet
rendabeler was om afgerichte honden re
kopen, de KL deed (!at toen al. Ze kun-
nen dan ved sneller de praktische dienst
m,
Alle honden worden nu gekocht van
hobbyisten. Na een p.1M nUlanden tor
een half jaar halen ze dan hun certificaat
en kunnen ze aan het werk. Er is veel be-
langstelling \'oor dit soort hond(,Il, ook
uit de Verenigde Staten en het Oostblok;
de KLu betaalt dan ook f 3500,= voor
een hond. De in NnkrLlIld afgerichte
honden staan hoog a,ll1geschn:vell.
J-{('t lijkt n:ntbbder om op één hond
twee b;\lell te hebhen. maar in de prak-
tijk werkt dat niet: een van beide loopt
dan toch een risico geh('ten te worden,
de hond luistert altijd beter naar de een
dan naar de ander. De kwaliteit van het
werk gaat dan ook achteruit.

• Hoc begint zo'n hond nu
zijn werkzame leven?
,\Is een hond hill11en komt is hij al een
jaar of drie. P,ISals hij één jaar is weet je
of een hond kwaliteit heeft. Soms moet
je wel zes honden aanschaffen voor je er
een goede bij h(,br. Adjud.lllt Zantinga
vl'rtc!t dat hij up 17 honden er maar 1
llaar de keuring heeft kUllnen hrengen!
Als een hond een jaar is kun je aan een
paar dingen zien of hij geschikt is: room
hij werklust hij het apporteren, werkt hij

Ad;lfda1/t Zulltinga

door. kan hij goed bijten en is hij schot-
vast. Dit la3tsre kan je een hond soms
nog leren, maar vaak zit de angst er zo
lil J3t je die niet weg krijgt. Lht zelfde
geldt voor hoogtevrees, Over moed kan
je na een j'l<\Tnul' lIiet veel zeggeIl, dat
veranJert al bij het tanden wisselen ell
kan lat('r nog wel eens veranderen.
:\'a het eerste jaar vol~t het africhten.
dat duurt twee jaar.

De honden wordenj'cfokt op dl' kwali-
teit voor politiehuTl I. Dat is zo'n beet-
je de universiteit voor honden. Dat di-

Dl' (oto'5 zijll geIlUmen ti;de1/5 een oefening
{'ull l\orpora,lllllu1/l /liet zi'll hund Marco.
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ploma hebben de honden als ze hier ko-
men. Een paar dingen leren ze cr dan
nog hij, speciaal voor het werk hier, zo-
als: als iemand stilstaat niet bijten .

• Hoe komt ccn geleider aan
een hond?
Zodra cr een hond weggaat, soms door
ziekte, anders als ze een jaar of negen
zijn en niet meer zo snel reageren moet
er een nieuwe of andere hond bij de ge-
leider worden gezocht. In de hele KLu
wordt tegenwoordig meer dan vroeger
naar de geleider gekeken om te weten
wat voor hond daar bij past. De KLu
heeft een aanname beleid waarbij ieder-
een die van honden houdt in principe ge-
leider kan worden. Het is dus ook maar
afwachten of iemand geschikt is. Je kunt
daar ook niet zo maar elke hond hij
plaatsen, het moet passen. De KL heeft
strengere eisen, zoals lid zijn van de
Koninklijke Politiehonden vereniging. Je
moet voor hel pakwerk wel een stevig
postuur hehhen, maar bij het aannemen
van vrouwen is daar wat van afgewe-
ken. Toch moet je als geleider wel pak-
werk doen, dan komt de hond heel dicht
bij en daar leer je veel van. Bovendien
zorgen helper (degene die het pakwerk
doet) cn geleider er samen voor dat de
hond het goed doet, dat is bij oefenen
een drie-eenheid. Er zijn volgens ons

Rrchts Korpuraal Blom



Heloning 11<1 o.l(lvop

geen goede geleiders die niet ook pak-
werk gedaan hehben.

Het is belangrijk om op tijd bevelen te
geven aan de hond, als je in het pak 7.Ît
of weet hoe dat is kan je dat tijdstip veel
beter hepalen cn hen je niet te bat.
Je bent nooit uitgektrd bij honden, je
moet nieuwsgierig naar ze blijven, want
geen twee hOllden zijn hetzelfde.
Gelukkig komt het hier weinig voor dat
een comhinatie geleider-hond verhroken
moet worden, er wurdt goed naar dl'
persoon van dl' geleider gekeken .

• Als een hond is uitgc\vcrkt?
Je kunt zo'n 5 jaar met een hond wer-
ken; dan mag de ge!l'iJer zelf kiezen of
hij hem wil hcbben, andc"fs wordt er een
goed plekje gewcht. De hond moet ook
zelf in een hurgergezin kunnen en dat
kunnen ze niet allemaal, anders wordt
het toch de dierenarts.
Er is sinds kort een opvang waar ze hon-
den resocialiseren, zodat 7.1..' toch naar
een gezin kunnen. Elke hond dil' je zo
kan plaatsen is meegenomen, maar her
lukt met altijd. Er is ook een
Nederlandse Bond ter Bescherming van
de Hond; die controleert dl' nieuwe
huisvesting en komt na een half jaar nog
eens kijken .

• Reu of leef?
De KLu heeft alleen reuen, nil't omdat lC
zoveel heter werken, lJlaar uit praktisch
oogpunt. Een teef is w nu en dan uit dl'
roulatie en schept dan ook wd onrust
bij de honden die wel moeten werken.
Castr<ltie van een reu is geen probleem,
dat vl'rmindert zijn werkdrifr en agressie
nil't. We makl'n gebruik van zijn natuur-
lijke driften en dil' vl'rdwijnen niet.
Het trainl'll van Cl'n hond is eigenlijk het
stimuleren van die driften, zoals zijn
achtervolgingsdrift en buitdrift. Dat
hebben alle honden in meer of minderl'
mate ell wij maken da,lr gebruik van . .Ic
doet dat vooral met belonen wat de
hond uit zich zelf, of door begeleiden,
goed doet. Je moet daar heel consequent
in z3"n, want ecn hond doet iets de vol-
gen e keer eerder als hij weet dat hij cr
bl'ter van wordt. govendiell heeft hij de
"will to please", net als mensen. SttaHcn
helpr alleen als je het onmiddellijk doet,
niet nadat hij het verkeerde gedaan
hl'cft. Een hond heeft geen geheugen, de
pijnprikkel mOl't op het moment zelf ko-
men. \Xre werken met ,s[ipkettingen en
een lange lijn, dan kun je meteen reage-
rcn op \vat hij doet.
De hond TllOl'twel onder de Îndruk zijn
van de straf, of het nu een bestraffing
met je stem is of een ruk aan de ketting.
Hi; zal altijd proberen de baas te zijn.
Kent alleen rangordl', soms moet je zelfs
letterlijk het gevecht aan met de hond
om hem duidelijk te maken wie de haas
is. Dar kan natuurlijk alleen als haJs en
hond goed bij elkaar passen: dus niet
een zachte haas met een harde hond of
andersom.

\Ve kennen de honden die hier komen
natuurlijk niet, ze worden immers door
hobbyisten afgericht; dus moet je rustig
beginnen om te kijken welk middel het
beste hij een hond past. Ze hehhen ook
een goedgcvulde trukendoos en kunnen
toneelspelen, je mOI'T altijd oplettcn.

• Hel werk van dc honden
De honden werken 's nachts en in het
weekend, als de mensen weg zijn van de
objeeren. Om drie uur begint de avond-
dienst, we werkcn in el'll vijf ploegen
dienST hier op de basis en bil' een aantal
buitellobjeeren. Hier op de Jasis wordt
patrouille gelopen, bij de andere ohjec-
ten wordt ter pl<utSI' heveiligd.
Een honden patrouille hesTa,tt uit één

mail en el'n hond, is heel stil en kan veel
meer waarnemen dan een patrouille van
twee mensen. Door .:11[1..' hezuinigingen
heett de hondt'nscerie nu ook veel raken
van de Lg cr bij gekregen. \'\/e patrouil-
leren nu ook hij hangars, zeker als er
buitenlandse vliegtuigen zijn.

Jnist omdJ.t een hond zoveel kan 11l0l't
hij dat bijhouden: trapjes lopen, zoeken
in het donker, lokaliseren 's nachts hij
ohstakels, het zg. "reviercn", werken op
gladde v1oert'n. E[ke T\vee jaar moet een
hond weer voorkomen.

Namens EGO, veel dank voor alle en-
thousiast J;);egeveninformatie en veel suc-
ces met de honden.

-'oan Alerens
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Zugenaamde veiligheidszones blijken
niet altijd l'en garantie voor veilighl'id te
zijn. De zone tussen de beide Korea's
maakt het juiST mogelijk elkaar op stang
te jagen. In een veiligheidszone kan men
zich af en toe het een en ander permitte-
ren.

Ook voor de Isradischc veiligheidszone
in Zuid-I.ibanon geldt dat deze zone
nogal wat wederzijds vuurv.'crk toelaat,
hetgeen zonder zone, op straffe van ech-
te oorlog, nieT mogelijk zou zijn. En
daarmee voorziet de zone in Je moge-
lijkheid, voor her oog van dl' wereld, de
wederzijdse vijandelijkheid gestalte te
geven, De vijandelijkheden in de Zuid-
Libanese veiligheidszone vervullen ken-
nelijk een aantal functies: het geeft aan
de slachtoffl'rs van de Israëliso.:hc belet-
ting, en mct IMme aan hen die ondanks
het vredesproces geen kans op terugkeer
nJ.ar ooit verloren gehied maken, het
idee dat er nog sfeeds voor de goede
zaak ge\'ochten kan wordelt.

Israël kan met een verwijzing llaar
Hezbollah dar stuk Lihanese grond he-
zet houden en ht.t mogelijk in de toe-
komst als \visselgeld gehruiken bij t:en
deal met de Syriërs, die overigens juist
door de aanwezigheid van Israël in
Zuid-Libanon de rechtvaardiging heb-
bt.n voor hlin militaire aanwezigheid in
Je soevereine staat Lihanon.
En de Hezbollah, de partij van God, kan
d'lllkzij de ellendige omstandigheden
van de van enig wekomstperspet:ticf ver-
stoken Palestijnse dut:htelinfen, gedijen
door middel van haar sot:iaa \vefk en de
mythe van een militaire oplossing voor
het P,i1esrijns probIccm.

En tt'nslotte Rechts in Israël en in he-
langrijke mate het leger, vinden eveUleer
hun hestaansrecht in een vijand die zo af
en toe door middel van fysiek geweld
\'an zit:h laat horen.
Voor de vijand in dit deel van het
\.lidJen-OosTen geldt dat, als hij cr !lid
was, hij zou worden uitgevonden. De
Lihanese veiligheidszont', die het goede
Israël alleen maar dode solJatt'11 en ra-
keraanvallen op dt' burgers in Noord-
Israël oplevert, is geen vt'ilight'idswl1c,
maar t'en oorlogszone, die een positieve
functie vervult voor al die krachten die
tegen het Hedesproct's gekant zijn. En
aangezien z_eervelen daarnaast ook /log
andersoortige belangen hehhen bij het in
standhouden van die ZOEle,zal het niet
gemakkelijk zijn op kort termijn hier-
voor een vreedzame oplossing te vinden.
Dt: stelling hikt zelfs te \Trdt'digen dat
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NUTTIG
steeds wt'er opnit'uw een anit'-reaetie-
prot:es op gang gebrat:hr wordt omdat
zulks voor \Tlen een nunigt~ aangclq~en-
heid is. De veiligheidszone in Zuid-
Libanon opheffen en met de Syriërs af-
spreken dat zij de Hezbollah echt in
toom hOllden, gaat llloeilijk zolang de
Syriërs bet niet onprettig vinden juist
met vt'fwijzing naar de lsraëhscht: aan-
wezi~heid óók in de l.ihanon te hhjven.

Voorlopig ligt een verdwijllt'n van de
veiligheidszone aldaar niet in llt't ver-
sdliet, de veiligheidszone zelf wel in het
geschiet.

Hier volgt de oplossing van dt' puzzclllit
het mei-nummer

I. ijsvu~el
2. hongaar
3. geklets

Hieronder volgt et'l1 zandloper, waan'an
elk woord hestaat uit dezeltde letters als
het voorgaande min één en later plus l't-Il
letter.

1. spreker
2. gummen
3. bloeJv,uen
4. gIssen
5. munr
6. wit'l
ï. rondhout
8. klinker
9. slee

10. bij
11. aanleg
12. wereld
13. thUls voelen
14. plaats in Noord Holland
15. beneden



DE GROOTMEESTER
VANDE
GRUWEL
WORDT
EEN
BEETJE
SOFT

Je zou het niet zeggen als je hem ziet. Erg groot en indrukwekkend is
de grootmeester van het gruwelverhaal nou ook weer niet. Hij heeft geen
sinistere blik in zijn ogen, en hij zwaait ook niet met een woest jankende
kettingzaag om zich heen. Maar ,••..ie zijn boeken heeft gelezen, \\'aar\':1n
cr vccl in het Nederlands zijn vertaald, en wie eens een avondje heeft
gegriezeld bij het zien van bloedstollende films zoals 'Hcllraiscc' en
'Nïghtbrccd', wcet dat het cr in zijn bovenkamer ongetwijfeld anders aan
toc gaat. Zijn naam is Clivc BaTker, en hij geldt tegenwoordig als de
onbetwiste kroonprins van de duistere lectuur.

Halverwege de jaren tachtig schoot hij
als een komeet vanuit ht't niets de zwart-
ste regioTlen van Je schrijvcrswcrcld in.
\Iet zijn bizarre en ronduit zieke fanta-
sieën, die hij in zijn zesdelige Boeken
van hel Bloed neelpende, o\"crtwf hij
zelfs ccn gW()[meCSTer als Stephen King,
bekend van onder andere de film
'Carric', meT gem.lk. Dil' schred in het
vervolg op de omslagen van Barkcr's

EGO/JUNI19%-7



All,' foto's /lit

Lurd uf llllfsirms

ooeken: "Ik hd) de rockomst van de
horror gezien, en zijn naam is Clivc
Rarker!"
Toen de film Hcllraiscr uitkwam, met de
daarin inmiddels legendarisch geworden
horror~figuur 'Pinhead', ecn kerel met
een hoofd vol spelden, die je zelfs niet
graag ovcrJdg zou willen tegenkolTlen,
was zijn kostje gekocht. Rarker hrak de-
finitief JlMtr het grotere publiek door en
ziin hoeken worden nu met rq;clmaat
ook in het :\'eJerhmJs veTt,uld.

INSPIRATIE
Door het succes werd Engeland al snel te
klrin voor de zoon van een eenvoudige
havcnarheidlor uit Liverpool. Ilij ver-
huisde lIaaT Amerika om in een groot
huis in Holl}'wood te ga,m wonen. Het
was veel gemakkeIjker bij het regisseren
van films. vond RarkeT, wanT na het suc-
ces van HeIlraiser kwamen naruurli/"k de
ubligate delen twee, drie en zelfs on angs
deel vier uit. Bovendien werd n'n .1nder
boek van hem verfilmd als Nightbreed,
een film die echter nopte. "Het
Amerikaanse publiek snapte niks van de
achterliggende ged.H:hte", meent Barkcr,
"maar de komst van de video heeft er-
voor gezorgd dat dt' film toch een culthit
werd."
Tussen dt' bedrijven op celluloid door,
vond hij ook nog eens de tijd om verder
te schri/'ven. Een aantal dikke hot'kt'n
zag ht:t icht. Van één ervan was het oor-
spronkelijke manuscript maar liefst
9000 pagina's, en bO\,t:ndien schrijft
Barker alles met dt' hand.

WEEKEND OF TERROR
Een paar weken gdeden was ltlrker
e\'l'n in Amsterdam om zijn nieuwste
film, Lord of Il\usions, op het Festival
van dt: Fantastische Film te prolllott'n.
"De filmmaatschappij heeft besloten dat
dit toch echt de laatste hizarre film is die
ze willen uitbrengt'n", Vtrtelt hij grijn-
zend.
Jt' zou het niet leggen, maar in de begin-
jaren van zijn schrijversdl.1p las Barker
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de griezelverhalen van een eeuw geleden,
schrijvers die nu niemand meer leest.
",\Iijn verhalen in De Boeken van het
Hloed werden beinvlot:d door schrijvers
zoals Edgar Allan Poe, Arthur .\Iaehen
en zo. Schrijvers die helaas niet meer be-
kend zijn. Ook het verhaal 'Dr. Jeckyll
and ;>'Ir.Hyde' heeft grote indruk op me
gemaakt . .\1a.u natuurlijk speelt ook
mijn levenservaring mee, de uitdrukking
van wat ik geloof met betrekking tot de
wereld en mijn bespan."
l.euk gelegd, maar zijn \'erhalen zijn wel
even W;lt J.lldcrs dan de spuken met de
rammelende kettingen van een eeuw ge-
leden. Vooral in De Boeken van het
B1ued druipt de gorigheid van iedere pa-
gina en ,tJ.J.[ cr op iedere regel \vel één of
andere verschrikking gereed om de arge-
loze lezer te bespringen en ;lJ.n ,tukken
tl:' rijten. f let is dan ook een verr.lssing,
als Barker wegeeft dat het hem niet om
pure horror alleen te doen is. "Ik wil
juist mijn donkere en verboden beelden
omzetten in iets dat vcel inrercssJ.nter is.
Alleen maar h.lllg gem;lJ.kt wurden,
Jaar gaat het voor mij niet om. Het gaat
om dc confrontatie en de reis die de lezer
Ill<lakt Juor mijn boeken heen. En ik
volg natuurlijk mijn instincH~n", voegt
Barker er duisterrjes aan toe.

SCHILDEREN
Barker geeft ook toe dat het schilderen.
want dJ.J.r heeft hij ook op de één of an-
dere manier tïld vour gevonden, voor
hem een heel )el<lngri/'ke hezigheid en
inspiratiehron is. "Schi deren maakt ('en
groot dl,d uit van mijn leven. Ik heb nog
niet zo LlIlggelden een tentoonstelling in
Ncw York gehad. die erg succesvol was.
Op lmernt.t is er uuk een electronsiche
pagina gcwijd aan mijn tekeningen,
schilderijen en films."
Een blik op die pagina m;lakt duidelijk
at hij niet echt Holijkstemmende tafere-
len schilden. Grie:telige creaTUren en
vreemde siruaties genieten ook daar, en
hoe kan het eigenlijk ook anders, zijn
voorkeur. Toch is Barker een allervrien-
delijkste kerel, goedlachs cn een vrolijke
prater . .\Iet een wJ.lmende sigaar in zijn

mondhuek schieten zijn ogen soms de
verte in om daM cen wellicht duister
beeld te fixeren. Zijn hHere hoeken zijn
romans met de gcmiddelde dikte van een
telefoonboek, die zich echter grotendeels
afspelen in sproukjesacluige \\welden.
En als klap op de vuurpijl vcrscheen er
onlangs zelfs een kinderboek V.lIl zijn
hand, de Thid of Always. [s Clive
Barker soms soft geworden? De \Taag
wil hij wd serieus beantwoorden, en hij
kiest zijn woorden dan ook met zorg.
"Ik heb mezelf beloufd dJ.t ik mezelf niet
zou herhalen. Na De nueken van het
Bloed voelde het aan alsof ik alles ge-
schreven had up dat gebied wat er te
schrijven Viel. Ik wilde de pure griezel-
verhalen achter lIlt: l;lten en eens wat aan
het bouwen van fantasie-werelden gaan
doen. Bovendien hen ik nu alweer tien
jaar ouder geworden sinds mijn de-
buut. "

OBSESSIE
BJ.rker is de eerste die zal toegeven d.H
7.0\'eel J.ktiviteiren veel van hem vergen.
"Sommigen vinden me zelfs geobse-
deerd. Ik schrijf zo'n tien uur pl'r dag,
leven dagen per week, dus kroegen be-
zoeken zit er voor mij niet in."
Enthousiast vertelt hij over zijn tont'c1-
stukken: "Drie van mijn ullleelsrukken
zijn afgelopen september uitgegt'ven.
Eén ervan heet Frankenstein in hwe."
Dit wekt inmiltdels geen verhazing meer.
Barker mag d.lO vanuit het duister naar
het sprookje zijn overgestJ.pt, zil'n akti-
viteiten blijven wel sterk bep.u d duor
de hurror.
Op de vraag, in welke richting hij denkt
dat zijn schrijven en regisseren hem zal
IHngel1, kan hij dan ook ~eeTl sluitend
antwoord geven. "\X'at ik in de TOe-
komst ga schrijven, kan ik niet zeggen.
Ik wil wel wat science ficfion vcrhalen
en nog ecn aantal kinderboeken schrij-
ven. liet enige dat ik kan zeggen, IS dat
ik zeker geen cowboy-verhalen ga
doen!"

Theo Paymans



OVER VERLOEDERING
Het is altijd een feest urn in Afrika [è
zijn. \Vanr het is daar heus nict .tlk'cn el-
lende en armoede, honger en geweld. De
hezoekcr V;ln Afrika ziet daar ook uit-
bundig levensplezier. Wat mij iedere
keer weer opvalt in Afrikaanse landen Îs
de opgewckthml en de vrolijkheid. Je
mag niet generaliseren, maar er wordt
veel gelachen op straat, cr wordt ge.
danst en gezongen door ue gastvrije en
hehulpzame Afrikaanse mensen.

Dat is wel anders in Nederbnd: ons land
verloedert, zo wordt van links tot rechts
gemopperd. De IlWIlScn rijden door
rood licht, dringen voor bij de trein. Het
vandalisme loopt de spuigaten uit, de
misdaad neemt hand over hand toe. Er
is geen respect meer voor de medemens.
NieJ;TIandheeft meer iets voor een ander
over. Dat kan je op verjaardagsfeestjes
horen. Dat zeggen de mensen in de trein
en d:H roepen knorrepotten als \'i/im
Bosboom en Herman Wigbokl.

Ik heo laatst meegemaakt dat een brom-
fietser hard door een rood stoplicht en
mij bijl1<lV<lnde sokken reed. Toen ik
hem in woede toeriep, wilde hij trappen.
Ik kon zijn voet net niet pakken, anders
had ik hem van de brommer afgesleurd
en dat zou voor hem en voor mij niet
best zijn afgelopen. Ook maak ik het
wellllee, hoc mensen voordringen bij de
trein en aankomende reizigers zelfs nau-
welijks hnen uitstappen. Het zou mij
geen moeite kosten om llIee te mopperen
over de nationale verloedering. Want
dageliÎks zie je ergerlijk of onfatsoenlijk
gedrag.

Zo vind ik het bijvoorbeeld onsmakelijk
ebt blanke mannen op vakantie in felge-
kleurde zwembroek jes en hempjes op
straat en in winkels hun okselgeur vcr-

•

spreiden. De journaliste die schreef dat
de mensen 's zomers bij het hete zomer-
weer niet zo half naakt op straat zouden
moeten lopen, heeft het geweten. De
bierbuiken vielen over haar heen. "Ik
mag toch zeker doen en laten wat ik wil?
We leven in een vrij land".

\'1:-'1.' irriteren ons wat af, met ons allen in
Nederland. "ZE" deugen niet: DE jon-
geren, DE buitenlanders, DE automobi-
listen, DE hoeven, DE <tmbtenaren, DE
politici. Maar is Nederland nu werkelijk
op weg om een vreselijk onbewoonhaar
land te worden? Of zijn DE
Nederlanders in de meeste gevallen gc-
wonc, f;nsoenlijke mensen, die geen tas-
jes pikken van bejaarde dames; die rus-
tig wachten tot het stoplicht op groen
springt; die niet corrupt zijn; die geen
oerwoudgeluiden rnakt"n op de voetbal-
trihunes?

Het lijkt me, dat we soms wat overdrt"-
ven reagefl'n op cijfers. Stel: uit een on-
derzoek naar jt'ugdcriminaliteit bn hij~
voorheeld blijken, dat zo'n 5.000 jonge
stadsbewollers misdaden plegen. Dan
krijg je krantekoppen als: "Duizenden
stadsjongeren zijn misdadiger". Uit dat-
zelfde onderzClt'k bn blijken dat
500.000 jonge stadsbewoners nooit een
misdaad plt"gen. D,mlees je geen krame-
kop: "9')% van de jongeren gl'dragen
zich netjes". Statistieken worden vaak
'vertaald' in overdreven generalis,Hies.

Neem bijvoorbeeld Zuid-Afrib. Daar is
\Tel criminaliteit: iedere 17 seconden
wordt daar een ernstige misdaad ge-
pleegd. Ieder half uut wordt een moord
gepleegd en elke vijf minuten wordt een
auw gestolen. Dat geheurt allemaal
vooral in Johannesburg en omgeying.
De mensen met geld bouwen hoge mu-

ren om hun electronisch beyeiligde hui-
zen en laten felle honden in hun tuin los.
Die sfeer van angst en misdaad in het in-
dustriële hart van Zuid-Afrika is onaan-
genaam en ik yind Johannesburg geen
prettige stad. Progressieve blanke
Zuidafrikanen hebben begrip voor de
kleint' misdaad van de arme zwarte wer-
lolt. krothewoners: "Als ik In een
Zuidafrikaanse krottenwijk woonde,
werkloos was en voor mijn kinderen
geen schoolgeld of medicijnen kon het;]-
len, dan zou ik ook willen gaan stelen,
denk ik", zeggen ze bij de harbecue.

Statistieken kunnell verontrustend zijn
(en de misda::ldcîjfers in Zuid-Afrika zijn
verontrustend), maar toch blijkt uit al-
les, dat ck meeste Zuidafrikanen fat-
soenlijk zijn; de meeste Zuidafrikanell
stelen niet en moorden niet. Ook in
Zuid-Afrika zijn de misdadigers in de
minderheid. De meeste Zuidafrikanen
zijn hartelijke, meelevende mensen, HO,
lijk en gastHij. Ze zingen en dansen
heus nit"t de hdc dag, want ook zij heb-
ben wel wat te mopperen: over de hoge
prijzen, de slechte woningen, het ge-
brekkige openbare vervoer, de onveilig-
heid op straat. Toch mopperen ze niet
zoveel als de Nederlanders over de alge-
mene verloedl.'fing, geloof ik.

Ik kom dolgraag in Zuid-Afrika (buiten
Johannesburg dan) en ik zou er eigenlijk
het lil.'fste voorgoed gaan wonen, maar
dat komt niet door mijn afkeer van die
zogenaamde 'verloedering' van Neder-
land. Want dit goede land mag dan saai
zijn maar verder is Nederland een best,
braaf land, met \';lll alles zo goed gere-
geld, als ze in Zuid-Afrika alleen nog
lTlaar van dromen.



HET KAN OOK JOU RAKEN!!!

"Per se niet naar Den Haag"
\Vilma Heymeskamp, een van de deelneemqers aan de conferentie 'Het kan
jou ook raken' is sinds 1972 werkzaam hij de Landmacht. Getrouwd, een
dochter van 10 jaar, werkte ze eerst full-time en nu in deeltijd hij de afdeling
personec1s-informatie-verzorging in Amersfoort. Ze is informateur en geeft
telefonischc- en schriftelijke informatie over burgers en militairen ten behoe-
ve van pensioenen, wachtgelden, dienstplicht vervulling, plaats van legering.
Eigenlijk over van alles, behah.e over het huisadres, want dat mag niet in
verband met de \Vet op de Privacy.

Onder bovenstaand motto werd op
12 april ccn conferentie gehouden
voor vrouwelijke burgerambtenaren
bij defensie. Jaarlijks organiseren
vrouwelijke geestelijk verzorgers in
samenwerking met bureau \'crtrou-
\\'cnsvrouw 2 conferenties voor bur-
geramhtcnarcn. Deze keer met name
voor de vrouwen in de ondersteu-
nende functies.

De forse inkrimping van defensie, het
opheffen \"3n de dienstplicht heeft forse
consequenties voor het personeelshe-
stand. In de periode 1996 tot en met
2000 zullen 3300 banen af!;cswtcn wor-
den. Dat berekent voor dit jaar een re-
ductie van 40S functies. Dit meldde
staatssecretaris Meijling aan de vaste ka-
mercOlllmissie voor defensie.

Bij het burgerpersoneel zullen de groot-
ste klappen vallen in de schalen 4 en 5.
Begin april werden de groepen, waar
vecl overtolligheid dreigt, gclnformeerd
door middel van een brief:
De onrust onder het personeel nam toe.
Sommigen werden zich voor het eerst
echt bewust van hun situatie maar er
waren vooral eindeloos veel vragl'n. Dit
werd goed duidelijk tijdens de conferen-
tie.
De \'ragell die de 45 aanwezige vrouwen
hadden werden deels bepaald door de
werkplek en deels door de persoonhjke
situatie. Als sprekers voor de dag waren
uiq;enodigd de heer lA. Allaart, plaats-
vervangend hoofd hurgerpersoneel en
de heer Rien Klaassen van de Abva
Kabo. Beiden zouden iets vertellen over
het reorganisatie-proces bij defensie en
zo nodig ingaan op vragen. Te\"C1lSwas
aanwezig mevrouw M. de Uruin van de
Se<.:tieHerplaatsing voor informatie en
vragen.
De lijst met vragen was zo overweldi-
gend dat de heer Allaart ter plekke be-
sloot ook het middagprogramma bij te
wonen. wat dus op een andere manier
vorm werd gegeven dan geprogram-
meerd.
f {et bleek dat de meeste mensen goed
geinformeerd waren over plannen van
defensie; blauwdrukken en bouwstenen
waren duidelijk, maar weinigen hadden
voorlichting gekregen over de impa..:t op
hun persoonlijke situatie.

De vragen van de deelneemsters gingen
vooral over:
- Gelegenheid en mogelijkheden om te
studeren om Je functie te behouden.

- Grote onzekerheid over wat er gaat
gebeuren bij een leeglopende kazerne.
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- Niet zeuren, maar afwachtell, hoc doe
je dat?

- Slechte sfeer op de afdeling. Bepaalt de
chef wie er uit gaan of niet?

- Recht op wachtgeld, hoelang. hoe-
veel?

- Extra reistijd als Je je b;l,lll moet vol-
gen.

- Overal in het land worden de rl'gels
anders toegepast. Hoe kan dat eigen-
lijk?

- Hoc doe ik het mn kinderopvang na
overplaatsing en langere reistijd?

- Van het kastje naar de muur gestuurd
worden.

- Komt er ooit een eind aan?

Na een korte inleiding \'an de heer Allaart
en mevrouw de Bruin van Sectie Her-
plaatsing werd uitgehreid op de vragen
ingegaan. De aanweZIgheid van Iemand
van de vakbond 1.orgde zo nu en dan
voor scherpen: en duidelijkere antwoor-
den. Voor veel damcs was het de eerste
keer dat ze gcinformeerd werden over het
werk van de Sectie Herpbatsing.
Helaas moesten alle partijen, zowel van
defensie als van de vakbond, toegeven
dat in het overleg eigenlijk nooit gespro-

Hoc is de situ,Uie uf! dit moment hij ;0/1
ol' de werkplck?
Op onze afdeling werken wc met 4 full-
timers en een aautal part-timers. De
part-time functies worden allemaal door
vrouwen in~evuld. Formeel muet per I
januari het bele hedrijf van 120 man ge-
sloten zijn. Het gaat op in {'('n nicl1\ve

ken was over de positie van vrOU\\Tn,
met name over het scheppen van deel-
tijdbanen en de problematiek van twee-
verdieners. Een beetje slordig, gaf de
heer Klaassen toe. ~.faar misschien ook
een beetje dt" schuld van de vrouwen zelf
die zich niet actief in de vakbond opstel-
len.
Aan het eind V,lIl dt" dag was icdereen blij
met alle antwoorden op vragen, lTlaar tt"-
gelijkertijd werd her als groot lTlanco ge-
zien, dat een dag ,\ls deze nodig was om
antwoord op die vragen te krijgCl!. Als
de onhekendheid zo ktijgsmacht breed is
als in deze conferentie bleek dan zou dit
toch ecn signaal voor Je afdeling burger-
personeel moeten zijn.
Omdat de meesten Je ervaring hadden
dat juist in de kazerne, op de afdeling, in
de regio onvoldoende en onhevredigen-
de informatie gegeven wordt, kreeg de
heer Allaart het idee mee om in deze tijd
van onrust een telefoonnummer open te
stellen waar mensen met hun vragen te-
recht kunnen. Als goed heginnetje
maakte hij zijn eigen nummer bekend
zodat de deelneemsters van de conferen-
ric l1ll.t vragcn cn situaties waar ze echt
niet uitkwamen hij hem op de afdeling
terecht kondell.
De conferentie werd afgesloten met {'ell
korre evaluatie waar elke deelneemster
aangaf hOl' ze van plan was op haar
werk, in haar situatie, de zaken aan te
pakken.

l.arill(' U<1f1 l/inte

Na de conferentie heeft rlladsurouw
Carine van Hillte twee deelneemsters
IItwr hun cigclI ewaringen ,Rcl'raagd.
Hun L'crhalen staan ')icrolldcr.

organi\atie in dcn Haag. Van onze afde-
ling gaan, op papier tenminste, 4 man
mee. Daar zijn we tegen in beklag ge-
gaan. Dat betekent een inkrimping van
6 personen en het lukt gewoon niet om
het werk met vier mensen te doen. Er
komt een onderzoek n;lar, maar voorlo-
pig blijft het hij die 4 plaatscn, waarvan



CTnu {'etl voor sollicitatie is opengesteld,
de andere 7-ijn nog geblokkeerd. Dus
kunnen \\'c nog niet solliciteren.

Er werken hij ons bijna allemaal bur~
gers. Alleen in de leiding zitten militai-
ren. Dat is wel moeilijk altijd. :\liliTaircn
hebben meestal moeite met burgers, dar
merk je gewoon. Voor de troep kunnen
ze zeggen: Dit gCOCllrtgewuon. Burgers
pikken dat niet en leggen: Ho 's even,
kan het ook cven anJers?
En als ze zien Jat het niet werkt dan
gaan ze well.'cn stapje terug.

ReuTXanisatie dat betekent ['oor jOlt dus:Or /laar Amersfoort 0(. ..
In de regio werk zoeken!
Ik wil perse niet naar Den Haag.
Daarom heb ik gesolliciteerd hil de afde-
ling secretarie. D:l;lr muest ik ooit weg.
uit een leidinggevende haan, om-
dat ik part-time wilde v,'erken.
Dat mocht toen niet. Nu heh ik
samen met een collegaatje op een
full-time functie gesolliciteerd.
Het stond wel niet in de ad\"t'r-
tentie maar voorlopig zijn we uit-
genodigd voor een gesprek.
Hl.'t is \'oor een part-timer haast
onmogelijk om naar den Haag te
gaan. Voor een full-timer ner zo
goed maar als part-timer krijg je
jl.' reiskosten minder vl.'rgoed en
het kost relatief vt:el meer reistijd.
Ik kan minimaal 150 gulden inle-
veren plus nog 4 uur reistijd per
dag.

De verhuizillg zit er dus aan te
komen, Hoe was de /'oorlichting
Vall het projekt?
Slecht. Tenminste ze komen wel
elke keer met een voorlichting als
er weer l'en nieuwe blauwdruk
ligt maar het hlijft heel technisch. Veel
informatie o\'er functie koJenummers,
maar niets m.er poppetjes en namen.
!"\u is dan hekend welke functies in Jen
Haag ZIjn opengesteld, dat zijn cr zo'n
30-35, Daar kun je Jan op solliciteren,
Bij een gelijkwaardige functie moet je
mllicitcren maar kun je mee. Voor een
schaal hoger volgt echt cm sollicitatie
pTllCedure.
Voor de part-timers is gewoon niets ge-
regeld. Ik denk dat ze dat gewoon een
beetje terug willell dringen. Zo'n 8 jaar
geleden promotc defensie heel erg Je
herintrccdstcrs. Nu krijg je het gevoel:
\'(Ie zijn JC liever kwijt dan rijk. Wc kos-
teil meer, \ve zijn moeilijker inJeelhaar.
:\laar het merenJecl van Je Houwen die
hij ons werkt is part-timer en allerna,ll in
de lagere schalen natuurlijk.

Hoe is de sfeer bij j/lllie op de afdeling?
Op ons bureautje goed, maar op het to-
tale complex hed slecht. Er is heel veel
haat en nijd onJerling. Ook over schaal-
indeling, de een hlijft steken cn de ander
gaat hogerop.
En iedereen is onrustig. "W'at gaat er
met ons gebeuren." Het idee van: "het
zal wel mee vallen" is sinJs deze weck
echt voor hij.
Een hoofd had z'n afdeling beloofd: \Xlij
blijven hier wel tot half of eind 1998 zit-

ten. \XIe haddt:n toen al zoiets: Je durft
een hoop te zq~gen, er staat niets zwan
op wit.!'\u blijkt dat er geen sprake van
is. Die mensen lijn Jus vals voorgelichr.
Er gaan nu I.elfs geruchten dat we mis-
schien 1 septemher al overgaan. Deze
week nemen we al van 26 mensen af-
scheid. Er hlijft zo'n klein clubje over en
het werk moet wch gedaan. In den I laag
Jus waars<.:hijnlijk.
De voorlichting over wat je rechten en
p]j,:hten zijn is heel slecht. Ik heh op Je
conferentie meer gehoord dan het afge-
lopen jaar. Als ik op personeelszaken
vraag of ik mee moet krijg ik als ant-
woord alleen: ja, je moet. Ze zullen niet
zo eerlijk zijn om te venellen dat er, als
ICeo.:htniet kan, door de ,\-IDD een soci-
aal rapport opgesteld kan worden. En
ook Zl'gt l11emand" "je kan het eens zo
of zo proheren. "

Nee, het is gewoon: je zockt het maar
uit.

Er is toch een persollee{sconslI{ellt?
Ja, dat is ook het vreemde, We ga,ll1 re-
organiseren cn de vaste personeelscon-
sulcnt is weg. \'\Tehehhen nu iemand in
opleiJing. Tenvijl iedereen \.01 vragen
lit over van alles.
Er zou ook steeds iemanJ komen van
herplaatsing. Die is nooit geweest. Eerst
was het te druk, toen kwam het niet uit
en toen had het nog weinig zin, Op Je
conferemie kreeg ik informatie, die ik
anders pas op I janua.ri 1997 gekregen
zou hehhen. Dan pas hen je harde her-
plaatscr, J,lll pas wordt je geinformeerd.
Terwijl de onrust al duurt vanaf septem-
her 1995, toen werd de eerste blauw-
druk gepresenteerd.
Voorlopig zal cr wel geen voorlichting
meer komen. Ze hebben de nieuwe orga-
nisatie rond, zoveel functies, zO\.eel
bouwstenen. \\'ie wil, mag sollio.:itercn.

Hoel1ce{ (I/neties voor IMrt-timers zijn
er?
Geen één.

Altl,lr hoe kan dat dan?
Iht hebben we ook gevraagd. ,\laar wat
le met de part-timers willen is nog niet
bekend. Als je geluk hebt wil een afde-

lingshoofd op een functie twee part-ti-
mers plaatsen.
!\.bar eigenlijk is naar huiten solliciteren
het enige, wat ze zeggen. Dan zijn ze OIlS
kwijt, hoeven ze ook geen moeite te
Joen om ons te herplaatsen.
En ik vind het soms bijna nog wel ko-
misch, maar als je al ecn reorganisatie
hebt meegemaakt en kostwinner ben
dan is die ollZekerheid natuurlijk heel
erg.
:\1aar ia, eigenlijk weet ik wel dat het bij
Jefcnsie zo werkt, alles op het laatste
moment. Ik werk nu 25 jaar bij de
krijgsmacht en het is altijd w geweest. Je
moet voor jel.elf opkomen, niemand lal
je steunen en als het niet lukt I.eggen ze:
liet staat wch zo in de Bard.

Wordt je nooit e('lIs hoos?
Ik hen niet zo snel boos, dat is mijn in-

stelling niet. Ik denk dat ik wel
weer ergens aan de slag kom,
:\laar ik hen geen kostwinner. En
je kuilt wel hoos worden maar
dat heeft op niemand effect. Dan
ga je naar burgerpersoneel en dan
knikken ze heel begrijpend en ver-
der gebeurt er niets. Je kUilt het
hoger op gaan weken, maar dan
hen je een jaar '.erder. \Vant die
weet weer niet dat je hij die moet
zijn en die weet niks van die,

letS pusitiefs toch tenslotte: ik heb
vuor de eerste keer in 23 jaar een
conferentie meegemaakt. Het the-
ma ging ons heel erg aan. Het was
leerzaam wam het meeste was
uns niet verteld. Bovendien werd
duidelijk Jat we niet de enigen
waren, Jat het blijkbaar overal zo
gaat en niet alleen bij ons op kan-
toor.

Overigens, hoc het verso.:hil is met het
hurgerleven dat weer ik nier. Ik dcnk dat
ze d,tar soms helemaal zonder regeling
naar buiten gaan. Hier gebeurt dat niet,
m,l<U<llleen die informatie ... Ik wist bij-
voorbeeld niet dat ik, als ik een haan
buiten defensie aanneem, dat eventueel
aangevuld zou krijgen met wachtgeld
voor de (Otale duur van mijn wachtgeld,
Dat zijn van die helc simpele maar he-
langrijke dinge!l.
Ook dat je onder de regeling van de
'harde herplaatsers' valt als je een brief
over groepsovertolligheid hebt gekre-
gen, was hij niemand bekend, En dan
gaat cr een brief uit over een informatie-
dag en dan gaat hij meteen ,veer niet
door. .\faar hij ons was de paniek al uit-
gebroken omdat niet iederecn in schaal
5 zo.n brief ontvangen had. En niemand
wist waarom niet.

De con(erentic was speciaal voor Vroll-
Uien. fs deze prohlematiek voor vrou-
wen anders dan voor manl/ell?
Ik denk het niet, zeker voor burgers niet.
,Mijn collega moet ook naar Jen I laag.
Ik heb hem gevraagd of ik hem moest fe-
liciteren of niet. Ik kreeg als antwoord:
"Nou feliciteer me maar dat ik mijn
baan nog heb . .\Iaar blij ben ik er niet
ml.'e."

CvH

EGO/jUN11996-11



"Waar ben ik terecht gekoment"

Thca van Maanen werkt (uil-time als administratief medewerker op de
Frederik-kazerne in den Haag. Overgekomen van de luchtmacht waar ze bij
materieclbeheer werkte, ondersteunt ze nu een kleine eenheid op personecls-
gebied.
"Ik wilde wel eem iets anders doen.
maar het is wch een hde omschakdin!!;
geweest. Voorheen had ik met matetied
te maken en nu mer personeel. En Jan
het grote verschil tussen luchtmachr en
landmacht. een heel andere mentaliteit
en ook de werkwijze verschilt. .\laar zo
onderhand heh ik me een en ander wel
eigen gemaakt. Deze eenheid is op 1 ja-
nuari gestart en dat was roeien met de
riemen die je had. \'<;'ekenden dbar wel
van gezicht, ma,lr samenwerken moest
wcnnen .••

Hoe lang werk je aIlJij defensie?
Even terug ...zo'n 18/'aar. Een lange rijd.
Daarvoor heh ik na (c Havo een haantje
op Schiphol gehad, maar ik wilde vast
werk, met'r zekerht'id. Ik was 21 en de-
fensie k't'k mI..'wel wat. Ht't salaris was
wel aardig, alhoewel mindet dan bij de
andere ministeries. maar amhtenaar
worden, een haan met zekerheid, dat
was het.

Eli (JIJdit momen!...?
J\lornented vraag ik mc af, waar ik in te-
recht gekomen hen.
jij hoort tot de groelJ administratief per-
soneel schaal 5.
Ja overtollig, helaas. liet hoeft niet dit
jaar te gebeuren, her kan ook volgcnd
jaar. Dus wil ik proheren of ik iets an-
ders kan vinden. Anticiperen op de reali-
teit, maar hij sollicitaties willen ze voor-
namdijk jongere vrouwen hehben. Dus
her is mocilijk weg komen.
Ik was nier echt geschrokken van die
brief. Het was te H'rwachten. Met het
opheffen van de dienstplicht mocsten cr
wel klappen vallen. Er is gewoon ("en
overschor aan personeel.
.\lensen gaan er van uit dat het wel mee
zal vallen, maar ik denk dat je toch zelf
iets moet doen. Ik heb tot nu roe 3 brie-
ven binnen defensie geschreven maar
ben afgewezen.
Op mijn afdeling hen ik de enige admi-
nistratieve hurger schaal 5. Sergeanten.
dat is een vergelijkhare salarisschaal,
worden uitgezonden. Die krijgen als het
ware een half iaar uirstel van executie.
.\lijn sectiehoofd adviseert me huitcn
den Haag te kijkt'n. Op zich niet 7.O'n
probleem maar ik ga niet naat Carderen
of zo. Daar moet ik niet aan denken.
Her mocr wel binnen herelsbare afstand
van dt'n Haag blijven. Ik heb geen 7,in
om te verhuizen. opnieuw ergens tt. wen-
nen. Llat dat de jongeren maar docn.

12- EGOI JUNI 19%

Hij adviseerde me ook eventueel een
IIBO.opleiding te gaan doen, maar dat
is best wel zwaar. Overdag werken en 's
avonds studeren. Zeker als je geen stu-
die.faciliteÎten kri/gt.
Het is natuurlijk euk als je da,lrdoor in
een hogt're schaal komt maar eigenlijk
vind ik dat niet zo hdangri/'k.
Ik wil werken en C\TlHuee iets bijleren.
Niet als een dooie mus in een hoekje
hlijven zitten. Zeker niet thuis gaan zit-
ten. Je geest ontwikke-
len is wch helangrijk.

\l?as jij Ol) de hoogte
l'an dC' mogelijkheden
die defellsie biedt?
t-.:ou, ze werken na-
tuurlijk samen met
justitie en andere in-
stanties. Eigenlijk lijkt
het me wel leuk om ge-
vangenishewa,lrder te
worden. Je moet dan
wel omgeschoold wor-
den, maar dat is voor
mij geen punt. Of ik
het aan kan, dat weet
ik nier. maar het is wel
een kans om iers hed
anders te gaan dot'n.
Je moet niet stil ga,1Il
staan hij het idee dat
je te oud hen of zo.
Dat is onzin. Als je
zo'n kans krijgt! .\Iits
goed bcgeleid natuur-
lijk.

Heil ji, of! de hoogte
f'all ll-'ilclJtgeldregelin-
geil e1I derxclijke?
;-";ou niet in details,
wel natuurlijk dat je
daarvoor in aanmer-
king kan komen. Maar
ik wil geell wachtgeld,
daar hl'n ik nog niet
oud genoeg voor, ik
wil werken. \"'at ik
niet hcgrijp IS dar
Ie niet gestimuleerd
wordt om een haan in
schaal h te zoeken en
daarvoor wat bi] te
studeren. Als je graag
wilt werken en hoger-
op wil komcn, dan
moet dat ook mogelijk
!!;emaakt worden.

\'7<11I'illd jij van ,ir! /loorlichtinx FOor
burgers?
:'\ou dat kan echt beter. Ze doen het wel
maar. ...• \-taar dat is meT militairen liet
zo. Als ik nwnsen spreek. hoor ik dat 7.C
van het kastje naar de muur gestuurd
worden. ;\knst'n bellen op voor infor-
matie en d;tn schui"t'll ze het door naar
iemand anders die het vaak ook niet
weeL Dan krijgen ze vage anTwoorden
e~wneB ze nog niet waar le aan toe
ZI]n.
DI'KL doet \\"l'] z'n best om cm gord
imago op te bouwen. maar dat kan na-
tuurlijk nooit als er afdelingen zijn die
zo werk{'Il.
De algemene voorlichting is wel goed. Je
bn veel lezen in de Reflex of defensie-
krant. Daar wordt uitgebreid o"er de
veranderingen geschreven.

Eli iij {)('I/ druk lu'zig ie eigen weg Ie /';11-
tien.
Ja. ik wel. gelukkig zit jc in den Ilaag
dicht bij het vuur. Ik proheer zo goed
mogelijk geïnformeerd te zijn. Ze kun-
111'11 me niet zo maar alles maken.



()~ ..dit moment is humanistisch ra,ldsm<1l1 jac<]ues tW1l den Blink werkzaam ill
Bo.sl~le,IIItgp.onden met lFOR 1: Hij heeft d,I,lr col/tact gekregen lIlet een Servische

llalson-olf/Clcr, Mtrku Afarkol'lL Deze IJeeft een /nmddtje gedichten geschrel'('n
w~,lYl'an r:'Jdsmun /1. d. Blink er een tweetal heeft laten I'ertalcn. '

De Illustratle op de l'oorpagma tJan lJet boek;e is ook UGlIMarkvvic.

1l1p'""o A. Mapl.:QHllh

Tpar y
lBjpeM8}1)'

De enkeling
Ier nagedachtenis I'all Slo/JOdall Podgor,1c DiKO
('11 l'redag Rla;nic CHinces

Zoek mij op
in de blauwe mÎst
in her ochtend gloren
en geloof
het was niet gisteren
het zal zijn, misschien
misschien pas morgen.
Onze zielen zijn de witte Z\\'anen
jij weet wij zijn niet dood
wij hebben alleen
de dood ontmoet
door onze glimlach
stromen de berg rivieren
en de narcis in het dal bloeit
onze handen dragen de regenboog
en ontsteken de sterren van een
zomerhemel.
Door onze ogen
kijkt de blauwe vergeet-mij-niet
wij zijn alleen weggegaan
om in onze voetsporen
de rode planren te laten groeien

Onze gedachten zijn
de rode zonsondergang
een vervlogen zomer
de rust van een blauwe dag
wij stopten heel even
om ons land
de rode anjer te laten eren.

Cl01l0. b31h3 .1~'1'3

De verkenners 22
wij weten het best
de oorlog is een brij van bloed
ga VOOrlIlt

wij zullen je steunen
neem nog deze vallei
deze bergtop
op enkelen van deze
wacht de vrijheid.

Als u de vrijheid ontmoet
omarm ze met beiden handen
omhels ze mannelijk
drink hartstochtelijk van haaf mond
en hals
leef eeuwig, maar
zing, dans en acteer
omhels de jonge vrouwen
loop een ererondje voor ons
op Vidovdag bid in stilte
en vraag vergiffenis van God
wij waren de ogen en de vuist
van ons leger en ons volk.

Op onze graven
steek een kaars aan
zeg dat wij
een sterrenhemel waren
die verdwijnt in het donkere
gat van de nacht.
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ARTSEN ZONDER GRENZEN
IN SAMENWERKING MET DE
NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

Als cr \'roe~er ccn ramp was ~cbcurd in ~cJcriand, zo-
als bij de watersnood in 1953, kwam het leger in actie.
J\1cn zorgde voor groot materieel, voor vervoer en ex-
tTa medische bijstand. Op die momenten kwamen mili-
tairen in aanraking met burger-hulporganisaties zoals
het Rode Kruis. Natuurlijk moest men dan mCl elkaar
samenwerken, in de zin dat men elkaar niet voor de
vneten moest lopen en geen dubbel werk moest doen.
Meestal was lIlen aanvullend op elkaar aan het werk
en dat is nog steeds het geval in Nederland.
Nu de Ncdàlanclsc krijgsmacht cr nieuwe taken op het
terrein van crisisbeheersing en humanitaire hulp heeft
bijgekregen zijn de contacten met hulporganisaties ver-
menigvuldigd en anders van karakter geworden. In het
boekje "Dicht bij mijn bed" (uitgave Dienst
Humanistisch Geestelijke Verzorging 1994) stond al te
lezen wat bijvoorheeld kolonel C. Vermeulen vond van
Artsen zonder Grenzen, met wie hij tijdens de uitzen.
ding van 11 intbat lumbl in aanraking was gekomen.
Ook van militairen die in Zaïre geweest 7.ijnen van la-
ter naar Bosnië uitgezonden militairen komen de ver-
halen over de samenwerking met groepen en organisa-
ties, die met een andere achtergrond en een ander soort
doelstelling actief zijn in het crisisgebied.

De Nederlandse sectie van het van oorsprong Franse

~
~ ••• AfmEN
•••• .,.., rONDE/!' GI/ENl'EN

Wereldwijde medisc.hehulp
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,\tédecins sans Frontières werd in 1984 opgericht.
Sindsdien zijn cr een grom aantal missies vanuit
Nederland verzorgd, soms als volledig Nederlands
project, 501115 in samenwerking met of als aanvulling
op een Belgische of Franse missie. Bij Artsen zonder
Grenzen zijn niet alleen Mtsen of verpleegkundigen
werkzaam; chauffeurs en mensen met logistieke des-
kundigheid zijn evenzeer nodig. Dat geldt natuurlijk
voor alle gebieden waar men hulp ver1cent, maar is het
meest zichtbaar waar alleen medicijnen en medische
hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld aan de
plaatselijke bevolking, wals dat gedurende een bepaal-
de periode in Bosnië het geval was. Samemverking met
militairen vindt ZO\\:e1in de medische als in de logistie.
ke sector plaats.

Wat vindt Artsen wnder Grenzen eigenlijk van die
nieU\ve taken van de krijgsmacht? \Vorden de militai-
ren telkens met open armen ontvangen en geïntegreerd
in het werk van AzG, of ziet men toch verschillende ta-
ken? Hoc ste1Ien de Nederlandse militairen zich op te-
genover deze hulpverleners? Een poging om in twee in.
terviews met medewerkers van Artsen zonder Grenzen,
een logisticus en een stafmedewerker, ant\vonrd op de-
ze vragen te krijgen.

joan Afercns



SAMENWERKING NIET
VANZELFSPREKEND

soort wagen. Je moet er in elk geval over
praten en weten waarom je bepaalde be-
slissingen genomen hebt."

• Samenwerking met de
krijgsmacht

J\liddcn in Amsterdam is het kantoor van Artsen zonder Grenzen
Nederland. Hier werkt Ed Schenkcnhcrg van Microp als "stafmedewerker
humanitaire zaken". Hij heeft veid-cTvaring:, zat in Mmkuu om daar het
kantoor van AzG op te richten. ontwikkelde het onderdeel mensenrechten
voor de cursus voor alle medewerkers die uitgezonden worden en is wcrh:-
1.:1amop het raakvlak van het werk van AzG met het hele terrein van de
mensenrechten.

Ed Schenken berg venelt over de reden
voor het aanstellen van een stafmede-
werker voor humanitaire zaken. In her
tweede artikel van het Handvest van
Artsen zonder GrCn7_en staat dat AzG
volstrekt neutraal en onpartijdig is, en in
artikel drie staat dat de medewerkers
('ell volledige onafhankelijkheid ten op-
zichte van welke politieke, religieuze of
economische macht handhaven. Na een
aamal jaren werken bleek dit in de prak-
tijk niet zo gemakkelijk: moest je bij-
voorbeeld hulpposten in Bosnië opzet-
ten langs een weg waarlangs grote groe-
pen etnische vluchtelingen verwacht
werden? Vt'rgemakkelijk je dan met de
etnische zuiveringen? Dit soort di!cm-

rn,l's kom je overal tegen. In de vluchte-
lingenkampl'n In Zaïre en Tanzania, hij
de vluchtelingen uit Rwanda, in '94
deed zich de vraag voor of AzG wel hulp
moest geven aan de plegers van genoci-
de, die daarna dan weer verder konden
gaan met moorden. Ed Schenken berg:
"'Vij kunnen niet zelf voor rechter spe-
len, maar mOetl'n ons toch afvragen wat
op langere termijn de effecten van onze
humanitaire hulp zullen zijn. Je loopt
met bl'"paalde activiteitl'"n het risico hij-
vootheeld de positie van sommige lei-
ders te verstevigen waardoor de situatie
alleen maar langer gaat duren of erger
wordt, ,k kunt, ook als neutrale hulpor-
ganisatie, niet je ogen sluiten VOOt dit

"In 1860 werd het Rode Kruis opge-
richt. Deze organisatie volgde de militai-
ren, men verzorgde de gewonde solda-
ten. Gek genoeg is de situatie nu vaak
180 graden gekt'erd: vaak zijn wij al tt'r
plaatse als de militairen ingezet worden.
Het leger volgt vaak de hulpverleners.
Dat was zo in Goma: wij werkten daar
al en door de omvang van de vluchtelin-
genstroom en de cholera-epidemie \vas
cr zware logistit'ke steun nodig.
,\hteriaal waar AzG niet over heschikt
en andere hulporganisaties ook nier. Wii
kunnen geen vliegverkeer regelen of
voor zwaar transport op grute schaal
zorgen, militairen wel. [n dit soort situ-
aties, en dat begon bij de Koerden in
1991, bepalen de hulporganisaties de ta-
ken van het leger.
In Bosnië en Halti ligt de situatie weer
anders, daat IS een VN-operatie aan de
gang en de hulporganisaties zijn er ook,
Dt, U!\'lICR (hulporganisatie van de
Verenigde Naties) als coördinerend or-
gaan bl'paalt meestal waar de taken lig-
gen. "

"Cambodja is een goed voorbeeld van
de verschillen tussen de militaire buma-
nitain: hulp en de onze: De l\'"ederlandse
mariniers hadden een hospitaal waar de
lokale bevolking kwam. Toen het man-
daat anier en de blauwhelmen vertrok-
ken ging het hospitaal ook weg, maar de
humanitaire noden bleven. De militairen
stellen de capacitt'it die zij bij zich heb-
ben ter beschikking. maar de beslissing
um te blijven of niet wordt niet op grond
van humanitaire noden genomen."

• Srcbrenica
"De Nederlanders hadden in Srehrenica
in onze ogen \'eel medisch personeel bij
zich. zo'n HO man. Dat is evenveel als
Artsen zonder Grenzen in Goma had bij
300.000 vluchtelingen. Er was dus capa-
citeit voor de lokale bevolking l'n de pri-
oriteiten lieten toe d;H deze ingezet
werd. Een verwachtingspatroon ont-
stond dus ten aanzien van het le!-\er.
maar toen de enclave viel en de noden
groter werden kon er niet nU'er geholpen
worden. Er was een on'rt'enkomst [Us-
sen onZl' Belgische AzG en bet leget over
het doorsturen van patiënten als AzG
het niet aan zou kunnen en over hevoor-
rading. AzG beschikte daar ovcr 2 man
uitgezonden medisch personeel. Toen de
enclave viel wilde AzG een paar mensen
doorSTUren, lllaar dal werd geweigerd,
met een beroep op de eigen mensen, Ik
heb hl,t nu naTUurlijk allecn over dit hu-
manitaire aspect, niet over alle andere
zaken, die daar gespeeld hebben .
.\lijn oordeel is wel dat militaire medici
soms voor onmogelijke dilemma's ko-
men te staan: '"Ik moet bijstaan" tegen-
over "Ik moet een hevel opvolgen". Als
het spannend wordt nemen militairen
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rotaal andere beslissingen dan wij. ook
orn&tt ze voorraad voor de eigen men-
sen bij zicb hebbt"ll.

.Goma
"Zoals ik al zei haddell wij in Goma ge-
vraagd om zware logistiek. Er werd een
eenheid gestuurd door Ddensie waar
ook medici inzaren. Die moesten een
veldhospiTaal opzetten. Dat zat blijk-
baar standaard in het pakker. Het apart
opzerten van zo'n hospitaal was eigen-
hjk niet meer nodig 3 weken na dato en
d,u zagen zij ook. Ze wilden daarom in-
tegrereIl in het werk van Artsen zonder
Gn'nzen. Dat g,tf problemen bij sommi-
ge medewerkers van Artsen zonder
Grenzen, die benvaren hadden tegen
uniformen bij hun werk (wapens moch-
ten het terrein van Az_Gniet op). maar
ook bij de lokale hevolking. O,ur heer-
ste begrijpelijk een groot wantrouwen
jegens militairen. Er is HTI discussie ge.
weest en cr zijn uiteindelijk werkbare

vormen gevonden. :\1aar \ve ht'bben wel
besloten dat een dergelijke vergaande in-
n:gratie niet meer moet voorkomen. Het
lOU anders liggen bij het 1crs~oorse
model. waar ddt'nsle meTlSenals burger
beschikbaar stelt. Het Nederlandse mi-
ni,terie nndt dat mensen als militair
herken baM moeten blijven. De minister
heeft wel toegezegd er na,lr te kijken."

• Andere besluitvorming
":\'atuurlijk zijn we blij met alle extra
hulp die cr op hn humanitaire vlak ge-
geven kan \vorden door de inzet van mi-
litairen. Samenwerking mer militain:n is
eduer \'tlor ons niet vanzelfsprekend.
Als er rust is in het gebied w,lar wij bei-
den zitten gaat hn prima. maar als de
vredesmacht in het nauw komt houdt
het op. Bovendien worden de militairen
dan partij in het conflict en da,lrin wil-
len \vij niet meegesleurd worden,
Principieel is ('en zekere •.dstand dus no-
dil;, soms ook letterlijk omdat wij niet

met de militairen g6dentifict'Crd moeten
worden."
"Het voornaamste verschil zit hem in de
drmlmiek van hesluitvorminl;. Bij ons
heoordelen de medewerkers zelf hun ei-
gen veiligheid. Dar kan niet in het leger,
dat wordt van bovenaf bepaald.
Iharnaasr lijn zij voorwerp van rolitie-
ke besluitvorming en wij niet, 0 in elk
geval veel minder."

"Er zijn militairen die ons standpunt
heel goed begrijpen en er mee uit de Hle-
ten kunnen. We hehh('l1 (Jok wel overleg
met defensie over samenwerking en af-
stemming. Er zijn echter ook milit,tiren
die denken: "jullie doen ,lan humanitai-
re hulp. wij ook. Er zijn grote noden. wij
d()~n ,llles samen, kom op, samen ('r op
af.
'"Ik denk ook wel eens dat het hUI1l,lni-
taire optreden van het Nederland~e leger
meer gedreven wordt door het aanbod
dan door de vraag,'"

JM

EX-KVV-ER WORDT LOGISTICUS BIJ
ARTSEN ZONDER GRENZEN
Harr)' van den Aker logeert hij zijn moeder in Wil nis als ik hem spreek over
zijn ervaringen in voormalig Joegoslavië. Oe volgende dag zal hij naar Split
vliegen, dit keer niet voor Artsen zonder Grenzen maar voor een Engelse or.
ganisatie. Hij was vanaf begin 1994 nwkzaam als chauffeur en later als 10-
gisticus bij AzG.
Harr)' vertelt over zijn ervaringen en zijn samenwerken met de Nederlandse
militairen.

"Na school ging ik gelijk in dienst. Dat
duurd(' toen nog 14 maanden. Ik zat in
Oirschor bij Je 12tle Afdeling Veld-
artillerie. Daarna door de molen voor
een KVV-eontract ('n terecht gekomen
hij Je Explosieven Opruimings(lienst
(EOO). Daar heb ik acht jaar gezetr('n
en met veel plezIer gewerkt. Ik stond op
de nOllllllatie om Tlaar Irak te gaan,
maar dat ging niet door want de opt'ra-
tic was eeHler afgelopen d,lll gepland. Ik
wilde wel een contract voor onbepaalde
tijd, maar dat is nier gelukt. Ik was kor-
poraal challff('ur, een uitstervend h('roep
voor onbepaalde tijders.
Na de dienst een jaarrj(' hij een compu-
terbedrijf gewerkt, maar dat mo('s[ be-
zuinigen. Eind '93 heb ik toen een open
~ollicitati(' n,lar AzG gestuurd, met CV;
Ik h('b ze gebdd en kon langs kom('n.
Vijf dag('nlater zat ik in Bosnië (Zagreb)
als chauffeur op een konvooi, Eigenlijk
had ik nog op cursus gemoeten, maar
da,lr was g('en tijd voor."

• Waarom AzG?
"In 1993 was een vlll1.:htelingen-trans-
port van Artsen zonder Grenzen op ('en
mijn gereden. Ik dacht toen: ik kan ze
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miss<.:hienwel helpen l11etmijn ervaring
biJ de EOJ) en als chauffeuT. Ik had die
helangstelling al wel eerder ook trou-
wens. in 90 had ik al gesolh<.:iteerd bij
een programma in Somalië van AzG, bij
een bedrijf om mijn('n op te ruimen. O,n
ging toen niet door."

"•.'vlijn eerste miSSIeW,IS als chauffeur bij
een konvooi van medisch(' en niet-lll('di-
sche materialen: Sarajewo-Kiseljak-
Tuzla. Het team van AzG in TlIzla zat
toen al 6 weken zonder diesel en ander
materia,ll.
I-kt was een tocht dwars door de frontli-
nies, je moest wel vier of vijf keer de
fromlijn ()ver, en d(' Kroaten hadd('n in
Herzq;owÎna tussen de grens en Kiseliak
wel 20 check-points ingericht. Wij had-
den als een van de weinige organisaties
toestemming van beide zijden om te rij-
den, AzG zat ook al in Split en Tuzla
toen de oorlog uitbrak."

• Ooit bang geweest?
"Er was et'n gcspannen sfeer in de tijd
van ht"t ('erste bomb,lnlement van
Unprofor op Sarajewo, ('r hlgen veel mij.
ncne en iedereen kon zo maar beginnen

te schieten, ook oude memen. Toch hen
ik pas vecllater, hij het neerkomen van
een raket vlak bij mij, echt bang p.e-
weest. Van raketten weet je maar nooit
waar ze neerkomen . .'vlaar ~.('rder: je
bent voorzichtig, je werkt in een team en
je moet goed met stress om kunnen
gaan.
Hij AzG zit iemand zelden langer dan
een jaar in ('en project als Jat in Bosnië,
vanwege tic stressf,lCtor, Ik heb in d('
loop der jaren zo ved kennis over de lo-
kale situati(' opgedaan dat ze mij voor
de continuïteit van het programma
graag wilden hou(kn. Ik heb toen ook
bijgetekend.
Bij AzG had je een soort famili('gevoel in
het begin, her was klein, maar dat wordt
nu toch wel wat onpersoonlijker, wat ik
jammer vind."

• Contacten met Nederlandse
militairen.
"Ik heb 9 maand('n lang konvooien I;e-
reden, waan'an de laatste vier als kon-
vool-leid('T. Toen kre('g ik contacten met
d(' Nederlandse Unprofor militairen.

'.......:~..:iit Ä ARTSEN
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"De Nederlanders wilden iedereen wel
helpen, AzG heeft bij hen een goede
nJ.am, maar op het laatst kwam iedereen
om hulp. Er stonden soms Illl'('r w,lgens
van hulporgJ.nisaties op het kamp in
Busovao.:adJ.n van de militJ.iren zelf. Dat
liep uit de hand en daar zijn toen wel
grenzen J.,111gesteld."

.Is dit werk voor je?
"Ja. Ik wil dit hlijven doen. Je ziet op de
I.TC-cursus hij ,hl, veel jongeren, die
soms heel idealistisch ZIjn. De meesten
hakc.•n af na één project. De country-ma-
nager in Zagreb zei tegen mij dJ.t ze zo
kOIl zien of iemand langer hlijft. Er is
zoiets als een '\lSF mentaliteit. Voor mij
lijkt dit werk wel op het werk bij de
EOD, het is spannend en je moet goed
kunnen luisteren en improviseren. Het
is versl,tvcnd. Ik kan niet meer in
:-..'ederland gewoon hij een hJ.,lSwerken .
Als je eenmaal deel van deze wereld uit-
maakt heb je veel contJ.cten en ervarin-
gen en dan wil je niet meer weg .
Ik heb wel gemerkt dat je op je eigen
grenzm moet letten. Bij de crisis in
Srebrenica hen ik om tlrie uur 's nachts
hier vandaan gCl!;aanmet een trJ.nsport
hulpgoederen. Je wilt dan wel doorgaan
om iedereen te helpen, en iedereen hlijft
ook alles aan Je vragen. Toen moest ik
even weg en de boel de boel laten. Je
moet je zelf wd in de gaten houdm.
Voor mij is 14 dJ.gen brjtJ.nken hiet dan
wel weer genoeg. Ik ben nu al weer twee
maanden hier, ik kan cr wel weer fris [e-
gen aan.

J.Il

• Logisticus bij AzG
"Tegen emd '94 kreeg ik de hJ.len van
het 'o't<lo.:htwagenrijden. Het was niet
meer spJ.nnend, na de vrede tussen mos-
lims en Kroaten waren alle <:heckpoints
weg en kreeg je echte grenzen met pa-
pier, stempels en regeltjes. Ik ben toen
terug naar ;\lederland gegaan en heb
toen einddijk de Logistieke TrJ.inings-
cursus (de hJ.sistraining voor uitzending
door AzG) gedaJ.n. D,larna ben ik naar
ZeniGl gegaan en ben dJ.ar logisticus of
te wel hoofd van een kantour geworden.
Je doet dan het hele niet-medische ge-
deelte, alles ritselen en regelen. Ook
daar hJ.d ik goede contacten met het Ie.
ger, ze brJ.chtcn vJ.ak medicijnen weer
verder voor ons. Er is lil Bosnië alleen
n'n logistiek programmJ. van AZC: wc
brengen medicijnenen en andere hulp-
middelen naar artsen, ziekenhuizen en
apotheken, maar verlenen niet zelf medi-
sche hulp.
Van ZenicJ. n,ur Split, waar ik alleen
Z,H, zonder medische staf en mcr lokale
mensen. De medisch coördinator zat in
ZJ.greb. Ik had daJ.r een ware-house,
waJ.t de binnengekomen pakkenen me-
dicijnen opnieuw samcngestdd moesten
worden VOOtverder transpurt nJ.ar waar
het nodig was. Dat transport gebeurde
met t'en gewone aUTOen een tolk. Daar
heb ik een prima tijd gehad."

.'We hadden verschrikkelijk gebrek aan
onJerdekn: m.tar doordat ik acht jaar
hlllg in het leger heb gezeten spnTk ik de
taal en weet ik hoe je met e1ka<H om
Illoet gaan. Ook later, via Busovaca,
was het nooit een prohleem om ons te
helpen. Er is toen een keer geheld na.tr
Amsterdam: dit gaJ.t IlU echt geld kos-
[en, cr Illoet nu wat op papier komen.
ÜntwikkelingssJ.lllell\verking, de crisis-
staf ell AzG zil'n toen oven:engekollwn:
AzG diende ge wlpen te worden. Er was
wd een enkele keer een wat minder wel-
willende cummandJ.rlt, mJ.J.r we hehben
nooit de fax met de hoodschap te voor-
schijn hoeven halen. In het begin werden
nooit kosten in rekening georao.:ht, lJ.ter
is dat wel geheurd, geloof ik:'

• Artsen zonder middelen.

\

\

Wij hadden vier ex-leger vrachtwagens,
maar geen onderdelen of wat ook. Ze
kwamen l.O uit het mob.complex t'Jl
hadden uitgedroogdl' handen en 'I,IStgc-
lopen remschoenen. Dutchbat-]ogb;lse
in Split had al een kerf een transport ge-
reden 'lOOf ,hG en daar kwam ik l'en
oud-collega tegen. Zij hebben tOt"ll voor
onderdelen gezorgd en Je wagens op de
wt'g gehouden. Dat was op grond van
een mondelinge afspraak van de crisis-
st;lf met AZC "er kan wd wat gncgclJ
\vordcn". En dar gebeurde: van een rotal
loss vrachtwa!-\cn konden we de onder-
delen meenemen, wc mochten (10k ge-
hruik maken van de veldpost. Ik con-
tacten liepen perfect mer Split tot cr een
,lllder op de plaaTS van mijn oud-collega
kwam. Toen werd her wat moeilijker.
maar niet onmogelijk."
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RECHTBANKFILM ALS VERRASSINGSPAKKET

PRIMAL FEAR:

Sommige mensen zijn altijd tc Jllobiliseren voor een Komedie, anderen staan
in de rij voor horror. Persoonlijk heb ik cen zwak voor het fenomeen recht-
bankfilm. Een goed gemaakte rechtbankfilm biedt spanning in z'n meest pu-
re vorm, zonder dat cr één auw uit de bocht vliegt of één druppel bloed
vloeit. 'Primal Fear'. die deze maand in première gaat, voldoet aan de hoog-
ste eisen die aan een pure rcchthankfilm gesteld mogen worden: het script is
origineel en helder, cr wordt uitstekend gespeeld, de hoofdrol is voor ecn su-
perstar, en de uitsmijter is ronduit verbijsterend.

Lcollore ['im Opzeeland

Primal rear werd geregisseerd door
Gregorv Hoblit, naar een roman van
Willian~ Diehl. Het is zijn eerste speel-
film, maar hij verdiende ,tl de nodige on-
derscheidingen als televisie-regisseur,
met beroemde series als Ilill Street
Blues, L.A. Law en N.Y.P.D. Blue.
Richard Gere is uitstekend op zijn plaats
als de ijdele, maar gewiekste advocaat
Vail, al moer hij alle zeilen bijzetten om
l.ich staande te houden tegenover de
briliante nieuwkomer Edward ~ortol\
die de dubbelrol van Aaron en Roy
speelt. In Amerika vergeleek de pers hem
al met Dustin Hoffnlan in zijn beginja-
ren. Ook alle bijrollen zijn schitterend
ingevuld, waarbij moral Alfre Woodard
als de laconieke zwarte rechter die de
touwtjes bij deze onorthodoxe rechts-
1.aak stevig in handen houdt, opvalt.
Niet missen!

volgt, geconfronteerd met fraude op het
hoogste niveau.
Ook de vermoorde aartsbise,chop moet
posthuum met de billen hloot: hij hlijkt
een man die lijn misdienaars dwong tot
seksuele handelingen. :\1aar veel verras-
sender dan deze schandalen ontwikkelt
ûch de situatie met betrekking tot de
jonge verdachte, Omdat de advocaat
vermoedt dat zijn elient informatie .tch-
terhoudt, s•.:hakelt hij een psychiater in,
die haar gesprekken met de bedeesde
Aaron filmt. Als de advocaat deze ban-
den bekijkt, stuit hij plotseling op een
kort moment waarbij de verdachte een
andere kant van zichzelf laat zien: agres-
sief stclt de tot dan toe bijna schuv,'e
stotteraar zich opeens teweer tegen de
psychiater. Vail begint te vennocden dat
hij het raadsel op het spoor is, en provo-
ceert in de rechtszaal zijn Jeugdige elient
op een dusdanige manier dat de jongen
ook daar opeens een aanval v'an woede
krijgt en verandert in een agressieve wil-
deman. Dc zaak lil-kr dan 70 klaar als
eeTlklontje: de knu lijdt aan een psychi-
sche afwijking die vaak voorkomt ale,
mensen teveel ellende te verwerken krij-
gen: het meen'oudig persoonlijkheids-
symdroon. In Aarons geval is 7.ijn alter
ego ene Roy. I lij is degene die, in het li-
chaam van Aaron, de moord heeft ge-
pleegd ...

:"Jadeze ondekking volgt echter een juri.
disch steekspel tussen de openbare aan-
klager en de verdediger, want de
Amerikaanse wet zit gecompliçeerd in
elkaar. Vail moet al zijn scherpzinnig-
heid aanwenden om uiteindelijk voor el-
kaar te krijgen dat zijn dient er zo gun-
stig mogelijk af komt. Als de zaak achter
de rug is, gaat hij de Jongen nog een keer
in zijn cel opzoeken om afscheid te ne-
men. Dan wacht hem echter de grootste
verrassing uit zijn carrière, een verras-
sing die ('en gevoelige kmlUw betekent
voor zijn levensgroot ego, een verra%ing
ook die duidelijk maakt dat het hele
rechtssysteem op z'n kop gezet kan wor-
den door iemand die iedereen te slim af
is. Vrolijk word je overigens niet als je
die gedachte even tot je door laat drin-
gen,

In een reeks prachtige scènes drijft hij
zijn voormalige werkgever. de corrupte
officier van justitie die hij als getuige op-
roept, gen.tdeloos in het nauw, Voor de
zov"eelste keer wordt het publiek, dat de
spraakmakende rechrszaak nauwlettend

Zodra hij de verdachte in zijn cel voor
het eerst ontmoet, begrijpt hij dat dit be-
deesde, storterende knulletje nooit in
staat kan zijn gewt'cst tot I.o'n wrede
misda;ld. De jongen kan zich niets herin-
neren van de gebeurtenissen vooraf-
gaand aan zijn aanhouding en maakt
een overdonderdc indruk.
De advocaat instrueert hem zorgvuldig,
zodat de jongen hem alle ruimte geeft
om er zijn eigen zaak van te maken. Eén
van de redenen dat Vailw gehrand is op
de zaak, is het feit d.tt zijn tegenstander,
de openbare aanklager, een vrouw is
met wie hij een relatie heeft J?ehad en die
hem nog altijd intrigl.crt. Een veel be-
langrijker reden is, dat hij met een aan-
tal notabelen in de hoogste regionen van
het gemeentebestuur nog een appeltje te
schillen heeft.

.\hrtin Vail is een zeer ~cslaagdc straf-
pleiter in Chicago. Dat hii cl,lar een
hoop geld mee verdient, is te zien aan
zijn dure kleren. Hij staat J;raag in dl"
so.:hijnwerpers en wil met elke zaak SI:O-
ten,
Hij is dan ook de man die aanbiedt om
de jonge misdienaat Aaron te veHledi-
gen. De jongen is enkele uren na de
moord op de aarrsbisschop aangehou-
den. (De moord zelf is zeer virruoos en
onalledaags gefilmd: je ziet het drama,
na de eerste aanzet hinnenskamt.rs. voor
t.en grout deel vanaf de straat. De ramen
worden letterlijk naar buiten gedrukt
door her lichaam van de m.tn die daar-
binnen bruut van het leven wordt be-
roofd).
Hoewel Aaron toegeeft dat hij ten tijde
van de moord in de kamer van het slat:ht-
offer was, beweert hij dar een derde aan-
wenge de moord pleegde. Omdat de jon-
gen zelf echter wetd aangetroffen in be-
bloede kleren, lijkt de zaak een routine-
kwestie voor het Openbaar :\1inisterie.
Tor Vail, belust op publiciteit, aanbiedt
om de jongen te verdedigen.
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portretteert. heeft onze hioscopen helaas
niet gehaald. lIlaar GiTI 6 is deze maand
wel te zIen. In deze soms komische, soms
wrange film neemt I.ee het fenomeen te-
lefoonsex onder de loep. Een ambitieuze
a..:trice, die nergens werk krijgt. zwi..:ht
uiteindelijk voor de verleidingen van het
snelle geld dat telefounsex oplevert, Ze
bliikt er geknipt voor en is na een oplei-
ding door dt, hartelijke m:ldam van de
telefooncentrale, al snel de meest succes-
volle 'hooker' van allemaal. \-laar n<lar-
mate Girl (';zich meer verplaatst in de di-
verse vrouwen die ze 'speelt' voor de
mannen aan de andere kant van de lijn,
verliest ze de greep op ha.lr eigen werke-
lijkheid stap voor stap ...Girl 6 heeft lang
niet zo'n duidelijk omlijnde so..:iale of
politieke boodschap als Lee's vorige
films, maar is meer een registratie van
een nieuw fenomeen dat door steeds
meer mannen als de ultieme vorm van
'safe sex' wordt beschouwd. I.er up de
beeldige Theresa R<lndle in de hoofdrol:
zij wordt heel snel heel heroemd, dat
kan niet missen .• \1adoilila als door de
wol geverfde telefoniste die Girl 6 wat
wijze lessen geeft, vormt een heel geestig
imermeuo!

Spike Lee heeft zich langzamerhand ge-
profileerd als één van de belall~riikste
hedendaagse Amerikaanse filmmakers.
Zirn voorlaatste film. 'Crooklyn', waar-
in hij het gezin waaruit hii voortkomt

Pierre Rokmol in Adl'ocailt ~'01>/ de
1/01/1/"1/

De kr<tkersrellen van de Jaren tachtig
staan centraal in de i\ederlandse pro-
duktie Ad\.ocaat van de Hanen. die
Gerrit van Elst maakte naar het gelijkna-
mIge boek van AJri van der Hevden.
Hoewel de na.lm van Hans Kok. Je
kr<lker die onder verdao.:hte omstan-
digheJen in een lolitie..:c1 overleed,
niet wordt genoem . speelt die geso.:hie-
Jenis wel zichtbaar door het verhaal
heen. Hoofdpersoon is <ldvocaat Ernst
Quispel, een suc..:esvo!le jonge rurist dit,
zijn idealen aan de kant heeft gezet. en
dus bezig is rijk en heroemd te worden.
Zijn onvrede met zichzelf en zjjn uitge-
stippelde leventje drinkt hij echter nu en
dan weg tijdens dagen durende kroegen-
tochten. Bij één van die escapades komt
hij TOevallig in de gevangenis terecht, en
zid daar hoe twee agenten eell
zwaar gewunde kraker drugs
toedienen om zijn dood op een
overdosis te laten lijken. Voor
Quispcl betekent dat het begin
van eell n:lchtmerrie, want zijn
geweten gaat de strijd .lan met
zijn verstand. Pierre Bokma hc-
wiist opnieuw dat hii de sterk-
ste acteur is die ons land op dit
ogenblik telt. in et"n boeiende
film over een zeer controver-
sieel ondenverp.

ADVOCAAT VAN DE HANEN

dokterSlOon Jack toch heanrwo(}rd,
Hern<ldene lTlag V.lll haar ouders stude-
ren aan de universiH"it. hoewel ze hopen
&u ze zal trouwen met de man die haar
vader in zijn manufacturenzaak helpt.
Bernadette's vriendin )J<ln is mOUI, en
hoopt via dat uiterlijk op een huwelijk
met de rijke Simon. ,\bar als ze zwanger
blijkt te zijn, la<lt hij haar in de steek.
Dan probeert de wanhopige t'an om
Jack te strikken. Vuor Benny de eerste
grote klap in haar ionge leven. Ze komt
cr echter overheen en durft, sadder ano
wiser, niteindelijk toch de relatie lllet
Ja..:k voort te zenen. Cirde of Fricnds is
in alle opzidlten een film uit een tiid die
nog geen vervuiling kende, \'(.'eliswaar
speelt het fatsoen en vooral de kerk een
beklemmende rol in het leven van Bennv
en haar vriendinnen, tegelijkertijd is af-
les overzichtelijk, en weten de meisies
duiJeiijk wat goed is en wat niet deu~t.
Superieure rollen en t'en overvloed aan
herkenbare nmziek uit de jaren vijfti~
makell Cirele of Friends tot een verfris-
sende, zeer gellletbare film.

Drama's die van alle tijden zijn komen
aan de orde in de hartveroverende pro-
duktie Cirde of Friends. De film speelt
in het Ierland van de iaren vijftig. en
toont weer eens aan dat loyaliteit en
vriendschap tijJloze begrippen zijn, die
in elk leven een essentiële rol spelen. De
film gaat over drie vriendinnen. van wie
Bernadette centraal staat. Hoewel ze
groot is en zichzelf ook nog veel te dik
vindt, wordt haar liefde voor de knappe

Er wordt de laatste tijd wellicht wat
vaak gelachen om homo's, maat dar
neemt nier weg dat het type 'hornofilm'
de laatste iaren gelukkig, ook die uit
HollywooJ, minder krampachtigheid
vertoont dan vweger. Volgende maand
bespreek ik in dit verband een uitsteken-
de ovcrzichts-documclHaire over dit 011-

derwerp. deze maand raad ik u Jcffrcy
aan.
De hoofdptTSOon in deze 7.wane kome-
die heeft beslorcn om, in ,-crband met
AIDS, de sex volledig uit zijn leven te
bannen. En juiST dan stuurt de voorzie-
nigheid natuurlijk dc Liefje van zijn
Leven op hem af. En die is nog sera-po-
sitief ook. Van dit gegeven maakte Panl
Rudnick eerst een toneelSTuk. dat een
jaar lang volle zalen trok. De verfilming
heeft het rot nu toe ook uitstekend ge-
daan in de landen, waar hij werd uitge-
bf:lo.:hr,en sleepte al diverse prijzen in de
wacht. De verschillende stadia van hila-
rische wanhoop die Jeffrey doorloopt
voordat hij uiteindelijk beseft dat Lidde
bclangriiker is d.lll wat dan ook, en dat
je daar maar oeter blij mee kunt zijn,
vormen de hody van de film. Geestige
zijlijnen dragen veel bij aan Jt' luchtige
toon van her geheel: Sigourney Weaver
als leidster van een sekte, en P<ltrick
Stewart (van Star Trek} als homofiele
binnenhuisarchitect zIjn maar een paar
voorbt'elden.

jEFFREY

CIRClE OF FRIENDS
]e((re)'
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Cor Gut

~\,
~"""'.PEACEBRIOA

INTER~ATIOKAL

• Ondersteunen van
democratische ontwikkelingen
In delen van Zuid- of ~lidJen Amerika,
maat ook in de meeste landen van Oost
Emop.l, IS de democratie nog nit,( stevig
verankerd in de samenleving. \X'eliswaar
lijn et genoeg mensen die ter plaatse pro-
beten om de democratie gestalte te ge-
ven, maar zij ondervinden veel tegenwer-
king. D(~bt'ersende elite probeert leiders
van democratische bewegingen vaak te
intimideren. Vakbonden worden belem-
merd, journalisten monddood gemaakt,
oppositiepartijen wrboden. Dan is het
uitermate hdangrijk een internationaal
team van PBI bij de hand te hebben .
.\Iensen van zo'n team proberen aanwe-
zig te zijn op kantoren van een vakbond
of ecu politieke partij. Zij laten zich l.Îen

Binnenkort vertrekt er een team

naar Haïti. En samen met anderen

heeft PBl vredes teams in \'oormalig

J()e~oslavië. Intussen groeit de Haag

naar PBI-tcams voortdurend.

Dat is kennelijk mede een gevolg

van het succes V3nde PBI-aanpak.

In de afgelopen jaren is cr nog

nooit iemand vermoord die onder

PBl.beschcrming stond!

Voor de duidelijkheid vatten we het
werk van I'BI-teams kort samen:
1. Zij ondersteunen plaatselijke demo-

cratische ontwikkelingen;
2. Hieden bescherming aan strijders

voor mensenrechten;
3. I lel pen bij het geweldloos oplossen

van conflicten.
Hoe dJt heel konkreet in zijn werk gaat
zal hieronder aJn de hand van praktijk-
voorbeelden worden beschreven .

Sinds 1981 is Peace Brigades

International (PBI) wereldwijd

actief. Op dit moment werken cr

teams van PHI in Colombia,

Guatemala en Sri Lanka.

Zul,mg hct bedrijuen /'<111 /w/itiek, juist
waar het gaat OIJI het besturen Uil/I de
natie, in alle opcnbaarheid plaats uindt,
is er geclI mali over lmord. De media zit-
ten er bal 'en op en ook als iets ill ,lehter-
ki/mert;es l,[aats I'indt komt IJet /laak
met o1tderzoek,;oIlTII,;/listiek wel aa/l de
oppert'/akte. Daarom is de rol uûn dc
journalist ill het politieke hedrii( zo be-
l,mgrijk voor de <Iemocratie. Van die de-
mocratie ::ei C/JI/rchill reeds met alldere
lI.!IJorden:"liet is niet ZO'" best systeem,
madr er is geen beter".

111(eite W<lS<Ie'li/nhallg /lan \'(1iegelaan
de basis in de V\'D belangrijk groter
dali die I'an Bolkesteill. Daarom moest
er een subtiel spe/worden gespeeld lt.'ie
li;sttrekker werd.
Het warelI de ;onKe !wllden Frank de
GT<1Feen Robin LintSc/JOtell die I'oor
het karretje Fan hits werdenfespannen.
Mdar de belangri;kst/' ra hce(t de
toenllwlige partijvoorzitter Dian van
1.ceuwen toch wd gespeeld /"0 Frits en
COlltra Hans. D,wm<l werden de helo-
'lillR/'1I uitgedeeld. Robin wer<l staatsse-
cretaris, Frank Il/ethollder te Amster-
dam 1.'11 Dian kreeg cell goedbetaalde
alllhteli;ke ba<lll. Zij mocht voor;;itter
worden {'an de CTS\', met een salaris
I'all drie ton. We weten illmiddels hoc
dJt is afgelopen, met alle problemen I'all
dien !loor Lil/schoten.
Achter de sdJermen zal Frits ollgetwij-
(dd woorden uan troost hehhen uitge.
s/noke'l Oller al die narigheid l'oor zif1'
kl/echten.

sluiting van zijn carrière als Eerste
Kamerlid ell /'oorzitter /lan IJet ziekelI'
(ollds gee(t hein weinig t/(Jldoenillg.
Daûrom zal Hans \Viegel owr twee ;,/(Ir
l'dll zich doell spreken. OngetllJij(eld zal
"un eelluiterste /Joging onderllemen om
de liberale gelederen eenstemmig te eta-
leren. A1aar de wrok bij Wiegel is groter
dan /IIen denkt, {10kal lijkt uiterlijk alles
koek en ei. Doch het mysterie wordt 011-
gelost bi; een /ladere allalyse rolld de
machtsstrijd lIlssen Wiegel 1.'11 Bolke.
stei'l ill de tijd t'oora( (Wil de l'Crkiezill-
geil.

Vaak hour ie /1/(,IIS01 zegl{CI/: "ik be-
moei me niet met de politiek ". fen {wli-
ficus mei crFaring zal daarop dntwoor-
dcn d,l1 de politiek zich we/ met jou be-
moeit. Maar los dallwllll is het bedrijr't'lI
I'a/l politiek /liet alleen voorbelJOlldell
aan degenclI die dat doen l'mll/ir een ve-
th/a/de idc%xie. /11 alle geledingen ('Illl
de samen/cFillg wordt politiek bedret'clI.
AllecII1,,1IIIJet Bim/ci/hof wordt door de
medi,l pcriodiek aml 0115 l'oorgeschoteld
wat er zoal plaats vindr.

Zo werd het gehele TV-proRwmma Hel
Buitenhof /u'steed aall de !ilJt'rale IIOor-
ml111 Frits Rolkestein. Vriend ('11 Uildllll

1'<1ndeze VVD-eT zijn het er ongetwijfeld
Ol'cr f!(!l/S d,lt bii met een zekere regel-
nwat ecn bi;drage le!'er! aan de lel'clI-
digheid in het l'aak :;0 S,l,l;e parlement.
Ook in deze uitzendillg deed fJij uitspra-
keil dil.' het sto( dedell opwaaielI. Op de
!Jraa},:0(, als o!Jer tUNe ;,lar dl.' VVD de
grootste partij wordt, hij \~Ii/llKok KinK
aflossen als minister-president, hield hij
zich flj) de {,I,lkte.
Kok had gesteld lIooit ,lis tweede /lh/II in
eell kabilU't Rolkestein plaats te zullen
/Iemen. Dddr had hits wel hegrip !Joor
met de wuorden dat walIneer {I.' eenmaal
de eerste t'ioo/ hdd gesp('eld ;e niet lil

datzel(de orkest piccolo gaat spelen.
Maar dadr ligt het /JTob!eem ook niet
/JOIJr 8olkestein. De grootste drei!óng
t'oor fJt'1JIkomt lIog steeds uit Fries/mul.
Daar woont in een mini-p,lll'isje te
Giekerk de man die over twc'e iaar 'lOg
een laatste poging uI! ondernemen zieh
hillncn de VVD te rchabiliterm. feil af-
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STEEDS MEER VRAAG
NAAR VREDESBRIGADES

/'B/-vrijwilligster als observatrice bij demunstratie in GIiJtemal,1

•

hij vreedzame demonstraties. Zij staall
overal mtt dl' camera klaar om onn'cht-
matig politicoprrcJtOn vast te leggen. Zij
geven berichten door aan de internatio-
nale pers. Zij brengen rarport uit van
hun bevindingen aan intern.ltÎonale or-
ganisaties. En het hlijkt keer op keer, dat
autoritaire Tt"gUllCS dit sourt openbaar-
heid \Tezen. Veel gewrdJ wordt up deze
wijze voorkomen of ingeperkt. Elke re-
gering wil immns graag voor beschaafd
dooq~aall. Zo wordt het Jcmocr,ltisch
proces in een land door de a.mwezighcid
van rm-waarncmcrs ondcrstl.'llllJ. Dat
de democratische krachtt'l1 in zoOn land
de hulp van PBI zeer w,urJcren hlijkt uit
dl' vele schriftelijke dankbetuigingen die
<.Icorganisatie ontvangt.

• Strijders voor mensenrechten
PBI-teams vormen een menselijke schild
voor manm'n of HOU\\Tn die met de
dnod worden bedreigd. Vaak ga,u het
om hen die zich inzetten voor lIwnsen-
rechten. Dappere mensen die bereid zijn
hun nek uit steken. Natuurlijk ZIJn <.!<lt
meestal enkelingen. PH! biedt deze men-
sen ongewapende hegeleiding. Dit blijkt
een uiterst dfeniei miJdel om mensen tt.
heschermen. Politie of doodseskaders la-
ten mensen, die door PB! vrijwilligers
worden begdeid, meestal ongemoeid.

De vrijwilligers wissc1en elkaar af. Dag
en nacht zorgen zij ervoor, dat her huis
of het kantoor van iemand die hescher-
ming nodig heeit, ""bewaakt" wordt. En
is hij of zil' onderweg, dan reist cr een
PRI-vrijwil iger mlT. Zo kunnrn mensen
de strijd volhouden. Zij weten zich bo-
vendien gesteund door Je wereldopinie.
Dar is voor Je verantwoordelijke macht-
hebbers \'aak een reden om geen geweld
te gebruiken.

• Geweldloze conflict oplossing
PBI verleent <.Ludwerkclijke steun ,1all
plaatselijke groepen of partijen die hun
conflicten zonder geweld willeIl oplm-
sen. Bovendien worden mensen en groe-
pen ,l,mgemot'digd in het toepassen van
geweldloze tedlllieken. Er worden trai-
ningen georganiseerd op dit terrein voor
groepsleidl'rs en docellten. Ook wordt
bemiddekl bij het leggl'll van contanen
met instituten elders die gespecialiseerd
zijn in geweldloze conflictoptossing.
Verder helpt PHI bij hn opzetten van
nt'twerken.

• Voldoen aan de vraag
!let a,lnral a<1nH,lgen om hulp is de l<lat-
ste jaren explmief gestegen. De vraag
overrreft I'erre het aanbod dar PB! kan

Joen. De mogeiijkheJen van PBI zijn be-
perkt wat de financli'n betreft. Dat is
extra frustrerend. omd,lt er volJoende
vrijwilligers zijn die zich <1<1nmclden,

Op korte termijn zal er het volgende
moeten geheuren:
PB! moet over ruimere financiële midde-
len kunnen heschikken, Een Jeel van dit
geld zal moeten worden besteed a:ln Je
opleiding van Je vrijwilligers die zich
reeds gemeIJ hebben. Een andt'f deel
van de middelen moet worden aange-
wend om in de toekomst nieuwe vrijwil-
ligers te werven.
Bovendien kan extra ,1and<1cht voor de
publiciteit bijdragen aan het verbreden
van de achterban in eigen land. Het wer-
yen van don:lteurs IS daar een wezl'n!ijk
onderdeel van.

PBI heeft het gevoel op een keerpunt tc
staan, A<1nde ene kant komen er steeds
meer aanvragen om hulp. Anderzijds
vangen we steeds vaker signalen Of uit
eigen samenleving, dat wereldwij<. be-
hoefte is aan een methode zoals die door
PB! wordt gehanteerd. Aan de vraag
moet dus op ruimere schaal worden vol-
daan dan tot op heden is gebeurd, Steun
van overheid en samenleving is daarbij
onolltbeerlijk.

Cor Keijzer
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VAN GAAL EN DE PERS

Louis van Gaal en de i':ederbndse Sport
Pers liggen met elkaar overhoop. Dat is
curieus, en tegelijk ook heel gewoon.
Het kan tegen\voordig zelfs boteren nIS-
sen Völler en Rijkaard, maar tussen
Ajax en kritische journalisten was het
altijd karnemelk en zurc room.
Verwacht nu echter geen betoog tegen
een onaangenaam mens in Je J\'teer (in-
russen Arena) noch tegen een harse, ar-
rogante ijdelruit die het waagt die arme
hardwerkende voetbalpers te schoffe-
ren.

Van Gaal staat een heel bataljon sport-
journalistcn al geruime tijd niet meer te
woord. De ellende begon in 1994, bij de
wereldkampioenschappen in Amerika.
Een aantal verzekeringsdeskundigen
had van Gaal uitgenodigd om, ik meen
dat het in Oriamlo was, een lezing te ge-
ven over management, voetbal en
Oranje. De assuradeurs hadden een lo-
catie gevonden op een steenworp af-
stand van de plaats waar de selectie van
Dick Advoo.:aat Zich schuilhield, maar
van Gaal op zijn beurt had bedongen
dat het een strikt besloten bijeenkomsT
zou worden.
Zo'n acht Ajaóeden maakten destijds
deel uit van de Nederlandse keuzeploeg,
maar ze waren volgens van Gaal of nier
goed ingepast of werden te \veinig inge-
zet. Dat stond de dag, volgend op zil"nle-
zing, in diverse kranten. De journa isten
die over de bijeenkomst met de verzeke-
ringsmannen berichtten, gingen in de
ban en zitten daar nog steeds in.

\'.lat was er (natuurlijk) gebeurd? Een
van de \'erslaggevers, of misschien wel
meer, waren in contact gekomen met
een toehoorder-assuradeur die het ken-
nelijk maar waT leuk vond om uiT de
school te klappen. De verslaggevers
hoorden dus toch wat er in besloten
kring was gezegd en holden met dat ver-
haal naar bondscoach Dick Advocaat.
"Weet u wel, meneer Advocaat, dat
Louis van Gaal hier op schotsafstand
kritiek STaat te spuien op uw helcid?
\Vat vindt u nu daarvan?" En de journa-
lbten noteerden ijverig dat meneer
Advocaat dat ongepast vond. STerker
nog, de altijd zo koele Advocaat was zie-
dend. En van Gaal was dus ook ziedend,
omdat lUwat de hele Nederlandse pers
berichtte uit een besloren bijeenkomsT.
Het was journalistiek-ethisch een inte-
ressalH vraagstuk. En als iers soorrge-
lijks nu was voorgevallen, in die eindelo-
ze Ajax-roes, waarover alleen nog in
goddelijke termen gesproken mag wor-
den, dan hadden de opinie-pagina's vol-
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gestaan. !vlaar destijds ebde het incident
snel weg, behalve hij van Gaal.
Hovendien kwam cr nog een veel opval-
lender gebeurtenis bovenop. De journa-
list Lex hluller van het Algemeen
Dagblad, vloog, ik dacht dat het alweer
vanuit Orlando was, met Oranje mee,
beklaagde zich over de bediening en zei
uit de lol regell een stewardess dat hij de
door hem mecgesmokkelde hom tot ont-
ploffing zou brengen als niet iets meer
aandacht aan zijn noden zou worden be-
steed. Waarop de stewardess de piloot
\vaarschuwde en :\1uller werd gearres-
teerd. De vlucht liep een enorme verrra-
ging op door al die onzin. En \vaar van
Gaal op dat moment ook vertoefde, je
zag hem al \veer zijn hoofd schudden.
Wat een eikels, die journalisten!

.\bar hoeveel hrieven de ?s;'"ederlandse
Sport Pers ook schrijft (en ik ben al hijna
25 jaar lid), ik kan de vroegere school-
meester niet helemaal ongelijk geven.
De lezing voor de assuradeurs was een
twijfelgeval. Je kUil[ als Ajax-coach in
de buurT van een Oranje-coach en tij-
dens een WK verwachten dat het jour-
naille, al is het alleen maar om elkaar af
te troeven, net zo lang jaagt tot cr lets
substantieels valt te melden. Een pri-
mt'ur! Een conflict! Een rel! Daar
droomt de voetbal-journalist van, want
de concurrentie is moordend (en de vol-
wassenheid vaak verre te zoeken). Een
alom bekend man als van Gaal had dat
moeten weten. Zou het anders zijn ge-
gaan als destijds van Lubbers was uitge-
komen dat hij in her geheim het Leger
des Heils had toegesproken en bij die ge-
legenheid God had afgezworen? Het is
niet zo dat die journalisten in Amerika
niet naar eer en geweten handelden - je

moet tenslotte de waarheid of werkelijk-
heid voorschotelen, Tllaar iets ranzigs
had het wel. Alsof het minder om de
waarheid dan om de exclusiviteit ging.
\X'ant het hegoll tenslotte met een ver-
slag van een toehoorder/assuradeur bij
de lezing van van Gaal. lloe betrouw-
baar was dan wel zijn impressie?
Advocaat had niet ziedend moeren wor-
den en eigenlijk meteen dienen te zeg-
gen: "Aan verhalen uit de derde hand
heb ik geen boodschap."

:\-laar de kern voor een conflict tussen
(een deel van) de pers en van Gaal was
gelegd. Nog voor Ajax zijn 26ste lands-
titel veroverde kwam dat tot een hoogTe-
punt. Van Gaal had heT over domme
vragen en doofheid. De journalisten ter
plekke hielden gedwee hun mond, niet
eens de taalkundige blunders vall de
grote coach corrigerend. Van Gaal kan
verbaal zeer scherp en terzake zijn, maar
ook drie gangbare Nederlandse uitdruk-
kingen in één zin door elkaar haspelen.
Om niet te spreken van zijn erbarmeliike
Engels. Hij is dus gewoon een heel feil-
bare man die toevallig één groTe verdien-
ste heeft: dat hij voethal als topsporr ziet
en kennelijk weet, hoe in andere, \'eel
minder lucratieve, sporten al veellJ.nger
schijnbaar futiele kleinigheden worden
getraind en ingeslepen. Arle[iekjour-
nalisten of noem maar turn-verslagge-
vers (een sport waarin acht uur pet dag
wordt getraind) zijn daarin opgevoed.
:\laar als eerst bij AC :\Iilan en vervol-
gens Ajax de perfectionering voort-
schrijdt, voelen de voetbal-verslaggevers
zich afgeblaft om vervolgens een hoze
hrief te schrijven. Een brief met een
mond vol tanden.

Hans val/ \l/issen



Geesti
Eind zeventiger en begin lachti,
gt'T jaren schreven Rijk de
Guoyer, Peter van Straaten en
(dC'veel te vToeHovt'Tleden)

buiten om dt' bovengenoemde
redenen. Na negen jaar worste"
len mct traumatische angsten,
beleefde Roads in 1986 'de ont-
waking', Zijn daardoor vt'rwor-
ven inzichten legde hij vervol-
gens vast in drie hoeken:
'GC'sprt'kkt'n met de natuur' (uil"
verkocht), 'Eén met de natuur'
en 'De kracht van de eenvoud'.
:\1ichael J, Roads wt'rd t:ehoren
in Engdand, groeide op in hel
hoerenbedrijf en emigreerde na

ziln huwe-
lilkmet
Treenie
naar
Australië,
waar ze
ticn jaar
een boeren-
bedrijf
hadden op
Tasmanië,
Zijn al
jong he-

gonnen innerlijke zoektocht zet-
te zich voort, ook in zijn latere
jaren als adviseur voor biologi-
sche landbouw, en hij versterkte
zijn bewllste, spirituele hand met
de natuur en ging er over schrij-
ven. In dit vierde - eigenlijk dus
eerste - hoek ncemt Road" de Ie-
ler mee op een wonderlijke rei,
naar andere realiteiten in 1'1'11

tiJdloze sfeer, die hij maakt tij-
dens de uittredingen in zijn
slaap. Hel ver,lag dat deze van
oorsprong pr.lktische en nuchtc-
re ex-boer van zijn indringende
C'n'aringt'n en visionaire bC'elden
geelt, biedl de-ontvankeli,ke le-
zer heel wat stof lt'n m'erden-
king. Van dC'bewuste keuzes die
een mens in dit ],:ven kan maken
tot dt' gewenste biologische en
technologisl'he onm'ikkelingen
in d" volgende t'euw. Vooral het
hoofdstuk over de Toekomst
n,1<Irkeuze en hoC'die persnon-
lijk dichtelbij Ie "rengen vond ik
buitC'ngewoon hoeiend.
Michacl Roads: In eC'ntijdloze
sfeer. Vert, Vivian Franken.
Uitg. Ankh-Hennes, Deventer
1996.226 blz. i .35,OO.(FS)
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MERDEKA

Wonderlijke rcis
Wat,k ill dit boek beschriJf,
speelde zich af toell ik Ilog niet
dl' moed had om de openbaar'
hdd op te zoekelI. Ik was bollig
lát[!.elaciJen te worden, ,k was
hallg l'oor mi,n eigen imterli,ke
crmfhcten t'll hallX vonr de
I'reemde m)'stieke redliteit dit'
me ollerspoelde. Dit hekcnt
:\1ichacl Roads in de inleiding
van zijn vierde, onlangs versche-
nen ho~k In een tijdloze ~fecr.
Hoewel Je beschreven ervaring
al in 1977 plaats vond, kwam
hij er in pas in 1995 mee naar

ment~n
een boek
samen tt'

,tellen.
Dit mate-
riaal had
Colson
desrijds
verza-
mdd toen
hij als
KNIL-mi-
litair ver-

honden was aan de cC'ntrale jus-
litiële afdelin!,. ,\lerdeka kC'nt
twee hoofdpersonen. In de eerste
plaats is d:n :\Iarsoedi, een gc-
vangen genomen en ter dood
veroordeelde officier van hn
Indonesische leger (T!'o:I),die tij-
dens urenlange t:esprckken in
ljjn dodencel aan ClIlsl)[J zijn le-
vensverhaal vertelt. En verder
"de Rooie", een neer!,eschoten
;\"etlerlandse militair. !'o:aarmate
het boek vordert en hC't levens-
einde van "eide militaircn in
zicht komt schetst De Graaff
scherper het tegenover dkaar
Slaan, niet alleen \'an deze twee
mC'ns~n,maar \'an twee volke-
ren, van twee natic,. De Rooie
noemt de auteur het t}'pische
voorhedd van de Hol/mJdse sol-
daut die ver l'all huis "iet a//een
zi;n plichtl'eTt'lIlde elt dat om/a
uiterst moeili;ke omstalldig/,e-
dNI, maar dil' zich ("') ook lfoor
de lmrxerbn'olkinx inzet/e, Dl'
ander, :\larsoedi, laat hij vlak
voor zijn executie l,eggen: ik
del'd rl'at mi; bevolen werd tl'
doell voor mi;lIland elll'uik.
Het gaat De Graaff in zijn ho,"
ken heel duidelijk om veel meer
dan erkennin!, over "het verge-
ten legC'r", dC'meer dan 100.000
jonge ~edcrlandse soldaten dit'
een koloniale oorloH werden in-
gestuurd. Hij wil ook steeds, en
Merdeka i" daar wedl'Tom eerl
treffend voorbeeld van, een brug
slaan naar de Indonesiërs die het
recht aan hun kam hadden zich
bij hun verzet lt'gen hun vroege-
re koloniale overhecrsers.
Ani. P. de Graaff: I\-terdeka. Van
Wijnen, Franeker 1995. 176 hlz.
i 27.50.(WH)

~1et een niet-aflatende ijver
'Chrijft Ant. 1'. de Graaff het ene
na het andC're boek over on~e
laatste kolonia iC' oorlog
(Indonesië 1946.1950). Kon ge.
ledL'n \'erscheen zijn levende:
.\1erdeka. Een bot'k dat ik één
ruk uitlas.
Stonden in dc voorgaande bo~-
ken vedal de lotgevallen van de
dienstplichtigen en oorlogsvrij-
williger, centraal, dit nieuwste
hoek is enigszins anders van ka-
rakter. De Graaff werd bena-
derd door I'im Col ,on (een hlan-
ke Indonesiër) mer het verzoek
v,m zijn aantC'keningen en docu'

steeds ('11 zal altijd Uiwell h<'l
lmuf vnnr mellsen die niet ballX
zi;n vnnr de eenzaamheid.
Vakantieganger in spe, ge 1.ijtge.
lV:urschuwJ!
Dolf de VrÎcs: Ierland in een rug-
zak. Uitg, Van Holkema &
Warendorf, Homen 1996. 187
blz. geil!. f 24,90.(FS)

Indonesië 1946.1950

' .. .in een rugzak'-reportaHes OWf
InJone,ië, China, India en
Brazilië en Argentinië. En thans
Ierland, waar hij 33 jaar geleden
voor het eerst heentrok samen
met zijn -toen nog tot'komstige-
HOUW Lout van Laer, dil' de 1S
opgenomen kleurenfoto's maak-
tc. Na nog vele br;zoeken koch.
ten le er inmiddels een huis en is
het land voor hen een dierbaar
tweede vaderland geworden.
Dat betekent niet dat dl' schrij-
ver blind is voor de schaduwzij-
de van dit t'euwig groene eiland,
zoals dl' grote werklooshcid, de
bittere armoede, het politieke
nepotisme, de macht van de
kerk, het verlammende conser.
vatisme, het alcoholisme en het
gc!'lfek aan effiçicnc}', Dit zijn
C'chter get'n hoofdthema's in hN
hoek, evenmin als de
(massa)toeri,tischt' trekpleisters.
Voor die laatste verwij'a De
Vries naar dc rei,burofolder"
want hij schrijf immers over 'dar
andere Ierland' met zijn ruige
natuur, ~ijn oud~ historie en met
bovenal1.ijn boeiende bewoner,.
~Iaar het meest fascinerende \'an
dit Lmd \'indt dC'auteur de stilte:
'erland is alti;d xeweest, is 'lOg

Als ik de krant lees, is lerlalld
éJll x100t dorp.
lk heb (wer de hele wereld ge-
zwowen Cl/ ('indiX ill de INgte en
in eNI dorp.
Ik schrijf m'er d,lt dl/derc
Jer/dw/.
Aldus Dolf de Vries in het slot-
hoofdstuk van lijn laatst vcr.
,chenen boek Ierland in een rug-
zak. Acteur-auteur Dolf de Vric,
verwierf l.ich een groot lezerspu-
hlick met zijn vel'lverkrx:hte

Kaartspel

Ierland. één dorp1

:'\01' stel.d, zijn veel soldaten
ycrwocd(' kaanspekTs. al heh ik
sterk de indruk dat "h('1 lCAAt'll
van een kaartje" aan populari-
leit inhoet. Of Je ware b<lrtlicf-

hebber,
JOOlT IWÀIl:TE veel zulkn

dot'rl met
de eind
vorig jaar
yC"tsche-
nen Krolse
Kanen
Kaarten
van Joust
Swarrc
waag ik te
hl,twij-
felen. Op
de joker.

00< •• "./ •••••••,,0 ••,. aas, ko-
ning,

vrouwen !>oa staan namelijk
wIkt' schitterende "krolse" lekt:-
ningen afgl.'h."dd dat I.dh d",
meest fanatieke kaarter daar-
door maar w zal worden afge-
ll."id of, nog crgn, gaan zitten
verzaken. De tekeningen van de-
ze vermaarde kunstenaar
(Swarte geniet internationalt'
faam!) octreffen kanckorren
met mensenlichamen die op alle
mogelijke manieren sex bedrij.
ven (van hett'ru. homo tot en
met S)'I).
Wellicht, 7.0 nCClnik althans
aan, i, h"t niet een, zo zeer de
bcdoelinH van Swarte dat het
kaartspel ook daadwerkelijk ge-
bruikt wordt cn i, hct meer een
"hebbe-dingetje". En dat zal on-
getwijfeld gelden voor Je vele
Iicihebbcr, van l.iin tekenwerk.
Joost Swarte: Krolse Kalten
Kaarten. 00).: en Blik/De
Harmonie, j\msterdam 199.,.
i 15,OO.(\\'H)
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W'jm Heij
joan Merens

Frank Spoe/stra

\VimdcBie

Ml'1lCl'!" Fopp:
(Nel de 1l)(IK:

door javind'l, een vrouw met
ongckt:l1de gaven (ecn Jomanda.
achtig geneestypc). Even lijkt
Foppe hClat te hebhen bij deze
lied~n maCHuiteindelijk, en ruim
,'ijfhonderd gulden Iiehter, lijkt
alles t"d1 weer hij het oude tt'
ziln.
Wim de Hie: ,\leneer Foppe over
de rooie. De Harmonie,
Almlerdam 1995. 1.';-1blz.
124,50,(WH)

uit. Natuurlijk is hij te hang om
Je huismeesn:r tt: bellen, In toe-
nemende m,ne dringt de barre
koude zijn flat binnen. Slechts
door rl'gelmarig zijn VOt'ten in
cen teiltje met heet water te
dornpekn wcet Foppe b~Hie-
zingwerschijnselen t~ voorko-
men. Aan de ellende lijkt geen
einde te komen. In deze verwar-
rende gemoedstoestand laat de
arme Foppe zieh meeslepen door
vertegenwoordigers van een
twe~tal h~dend'lagse slromin-
gen. Allerel'rst is dM ene
Grotebol, cen Ratclhand-aehtige
0p/weepfiguur en vervolgens

On\'erwachte gehellrtenisst'll
brengen de mensenschuwe
meneer Foppe
Uit zIJn even-
wicht. Het meeSl
op z'n gemak is
dae verlegen
nijgczcl
hinnenshuis in
de Hortt:mia-
suaat g te
Vlaghuizen.
Daar 7jet Ilit"-
mand hoe ,nt:!
hij bij hel minste
geringste in pa-
niek raakt. In
Mt:nt:t:r Foppe
o\"er de rooie,
het denlt: hoek
van \X'im de Bie
over lijn heken{\-
ste alter ego,
wordt Foppe ge-
troffen door een
regclrechte
ramp: tijdens
strt'nge koude
valt de verwar-
ming in zijn tlat

Meneer Foppe

he1dereud nawoord. De 'dia-
loog' op het lonec1 wordt ge-
voerd tussen \'l;'ilnor, een 30-ja-
rigt: Haïtiaanse gastarbl'idt:rlslli-
kerrietkapper op Guaddnupe,
en Je stem op cassette van zijn
aehtt>rgehleven HOUW :\Iari~-
Ange. Wilnor spiegelt haar Jan-
vankelijk idylli<;ehe bedden voor
om zijn <;ehriinende eetuaam-
heid t~ verhergen, :\laar wan-
neer :\larie-Ange ophiceht hem
noodgedwongt'n te hebben hedr-
ogt'n, uit hij zijn intense wan-
hoop in dans en zang - en met
gocdkope rum. Door het ge~
hruik van die tYl'isch~ Cwoolse
zang.t'n-dans-t:!~mt:nten, mas-
kers voor leed en pijn, wordt de
magisch-regilieuze sfeer van Je
Antilliaanse get'st bewust ver-
sterkt. [ht werkt op het toneel
natuurlijk nog meer Jan in de
romans, In 1.1)nsuperieure een-
voud t'en aangrijpend stuk!
Simone SchwJr17Alarl: Je knap-
pe bpitein. Verl. E\'c1Îne van
!Iemerl.lJiI!o\.!n de Knipscheer,
Amsterdam I~~6, Geb. 64 hll.
123,50,(FS)

Uitgeverij In de Knipscheer com-
pleteen.lt" dit voorjaar hel kleine
m,I,U 7.eer bij70ndere oeUHe van
de Caribische schrijfster Simont"
Schwartz-Bart in Nederlandsc
vt"rtaling met haar vi~rde boek,
dt: eenakter Je Knappe kapitein.
Simone Schwartz.Bart
((;uadeloupe 19.îil) dehUlt:t:rd~
in 196ilmet de roman 'Een
schUld varkt:nwlees.l.oghuek
van een Antilli<1anse vrouw', t'~n
poëtisch 'l1lcmc!ijk doeumO'nt'
vol tragiek, tederheid cn humor.
lGlobepocket 16, f 15,00) ~Iaar
onovertroffen in taal- cn beel-
denrijkdom vind ik nog altijd
haar mct de Prix Fémina hc-
kroonde bestseller 'W'ind en
leil', over de ongehonden levens
van drie gcneratie~ vrouw!;'n in
de kleine dorl's~cmeenschappen
op Guaddoupe.
Ht,t in Nt'w York en Parijs ,11op-
gevoerdt:, kortt" en ft:! geënga-
geerde loncc1stuk Je knappe ka-
pitt:in 'hrengt eel! ontronende
hoodschap ""er hedend,lagse
vormen van sLn'ernij, en al de
wantoestanden die deze met 7i<.:h
meebrengen' stelt Kathlcen
Gyssels in een uitvocrig en ver-

dat tegenwoordig steeds meer
mensen in hun eigen omgeving
op hun eigen manier kunnen
sterven. Zo indringend kan lij
schrijven dat et'n persoonlijk re-
Ia<lSeen pleidooi wordt.
In Een graf \"an letters heschrijft
Cri Stdweg de periode na de
dood van haar man na t:en I'lng
ell gelukkig hll\-"t"lijk. Ook hier
allem persoonlijke "erhalen,
geen analyse van rouwfases of
wUt:defa,es. liet komt er alle-
maal in voor, maar uaast het ge-
mis d;Jt je als lezer hijna !-elf ga,Jl
voekn, \"alt op hoe een leven dat
altijd getweeën geleefd werd nu
(tijddijk) rot een soort half 1C\'t:1!
geworden is. Gebaren (dc W'C-
hril om!;lclg doen), half.uitge-
sproken zinn~n, "heb jij
ook .... ", het dagelijks leven ligt
hehoorlijk overhoop. Ook dat
raakt de lezer ~n dm:t hem ~til-
~taan bij de dierbaren van nu en
wat zt: hetekenen.
Cri Stciweg hedt 7.0haar eigen
manier om haar verdrit:l tt: \.er-
werken; lang niet iedereen zal
dat net 1.0 doen. Het ho~kic
vormt in iedere ~n-al wel c~n
grote aansporing om het op je
eigen manier te doen en je niet al
te wd van anderen aan te trek.
ken, ht,t gaat per slot om jouw
eigenstt: verdriet.
Warm aanbevolen en niet alleen
,"oor lotgenoten van '\levrouw
Stelweg!
Cri SIe1weg: Een graf van letters.
AMBO, Ba<1rn 19%. 111 hlz.
12-1,90.UM)

Aangrijpend toneelstuk

Jarenlang schred Cri Stdweg als
Saartje Burgt:rhart <.:olumm in de
Volkskrant. Soms Wt'et je niet
welke naam er achter zo'n pst:u-
donit'm zit, O'nje wt:t:t weinig tot
nit"ts van de persoon zelf. In
1975 schred Cri Stelweg on"r de
dood van haar hroer ('Dt"zt: aar-
dO'verlaten'); dat hoek wt"rd een
pleidooi voor thui, sterWll en
heeft er zeker toe hij gedra~m

Eelk~ d~ Jong elkaar in h~t
w~t"kblad de Ha,l~s~ Pust bri~-
ven. Oe7.e (mateloos populaire)
wekelijht" bridwisselin~ werd
lata in bot"k vorm uit~l:gt"ven
t.w. "Bestej<m~ens" t"n
~>iieuwe hrit"v~n van d~ (kste
Jongt"ns".
,\1in of meer op deze formult" is
de wekelijbe <.:orrespondt"mie
gebaseerd die Peter van Straaten
~n Rijk de Gooyer sinds septem-
ber 1994 m~t elkaar voeren in
bet wt"ekblad Nieuwe Revu. De
buitengl'wOOn gt'esti~~ verhalen
(nu gebundt'ld onder de titel
Beste Peter BeSI~ Rijkl gaan over
alledaagse 7.Jken als het werk,
ongelukken (Rijk hreekt bij een
val van alles en nog wat t"n be-
tl1ldt in el'n rnalid,ltie<.:entrurn),
ziekte (Peter z'n tikkertie) en niet
te vergcten drankgcbruik. De
,'crhalen worden afgewisseld
met commentaar op personen en
geheurtenissen die op dat mo-
ment in de hebngst~lIing staan.
Op 7 dcc~mber 1994la,1t Rijk
aan Peter weten dat hij een door
Jomand;l ingestraald nummer
van het weekhlad Panorama
heeft geko<.:ht 1.-ner heel veel
baat bij h~efr gchad: Ik sukkrl
de Id,uste fi;d met eell hard'lek-
kiKe constipatie e1/ tucn ik die
bewuste Panorama kocht. WdS
ik all/ier dûgell nid meer nddr
dl' ',e weet lI)el" geweest. Toen
ik tlmiskrl'dm hel, ik 'm lIin UIIS
gelezen. mailr /Jell cr direct lm-
I'el/op gi/illI zitten. Een half IIlIr
lang. Eli dadr moet ik me op-
eells! Onder 'f rellnen moest ik
m'lI /Jroek losknopelI. Allders
IJad ik 'f lIiet eells gered.
Rijk de Gooyerll'eter van
Sua;lIen: Bt:ste Peter Beste Rijk.
Van Gennep, AmsterJ.1m 199.';.
80 hlz. f 19,90.{WH)

Een graf van leners

~:~.nl.:Ld
\. Hl h'Il,'r .•
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Geschiedenis en behandeling

Toen ik olll;lllgs weer l'ell AO-hoekje Hl handen kreeg, hcving mij
eerst l'en soort heimwee-gevoel: ach, bestaat dat Ilog? Ja het bc-
sta,lt nog til is al beóg mn nummer 25R7. Dit hoekje over hemo-
filie hcetr dezelfde kW;llitcit als de boekjes die ik mij van vroeger
herinllèr: eenvoudig, goed Te S!l,lppcn. voldoende informatie om
onderscheid te kunnell maken tussen oordelen en voofoordckn.
Het zal vast niet lukkm om Jlie hockies dl'zclfde kwaliteit tc ge-
ven. niet alle onderwerpcll zijn even helangw('kkcnJ. nuar toch:
ze zijn cr nog ell zijn nog steeds even handig.
Alle mensen die her gevoel hebhl'\l dat ze hest nog war zouden wil-
len weten. en alle mensen met opgroeiende kinderen (sprn'kbcur-
{en!): vall h;utc aanbevolen, een jaarabonnement is niet lO duur
(f 90,=) en ie krijgt er hcel wat voor in huis.
AO-boekjt: nr 2587 gaat over Hemofilie, t:ell ziekte waardoor it,
blOl'(j nict of hed slecht swlt, mct alle ge\ol~en daarvan. Et:n aan-
tal hemofilie-patiëntt:n hel'ft Illl't het AIDS-viru, ht~Sll1l.ttCblocd-
projukten toegediend gekrq~en. Dit laatste ht:eft nog,11wat publi-
~iteit gekrc~l'n. f\iaar wat is hemufihe cigl'l1lijk?? Lees ,!;urovcr
lil :

Aa-Reeks, uitgcgcvcn door de Stichting IVIO, posthus 37, S20Ü
AA l.e1ystad, tc1.o.no 276411.(jM)

'.,.
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Raadslieden - waar en wie
Bureau Naam Telefonn bureau ,\1I>TN Tcld"on prin'
Wt'I.l'pl'r IlarJcI I..JH, (Lex) !kekers 0525.658109 .06-5.16-SI09 038--4212656
Vlb. Twenthe 053--4806093 .06-514-609]
OirSl"hor J.L. (Immy) Bcijer 040-2627909/2627913 .06-549-7913 073.6445711
s.cedorf J. Uao.:que.)van den Blink 00-4942817510, tst. 2285 • 06 • 594 - 2285 0O--4942ll4R629
Rmterdam/Doorn K. (Klazien) I'an IIramlwijk.Wihjer 0348--414787
Den Helder e.C. (Tinde) D<'kker.llundllllg 0223-652089 • 06.209 - 52089 0299-403:;H
SI<"Cnwiik A.B. (Adri) van Deurzen 0521-3487,)4 .06-5"32-2643 0522.262173
Curaçao .\1. j. (~larias) "all Dorp OO-59996H136 00.599965,ll94,ll
Den Iiekier J. (Joopf Flokm.l 0223-656820 • 06.209 - 56820 072-5641080
Den HelJer R. P. Ii{oh) Gt'ene 0223-652089 • 06 - 209 - 52089 0223.644487
Utrecht (Kmar) J.J. (Jaar) Geuze 030-2365234 .06-557-5234 0]0-2343235
As'en \'('.A. Wan) Hetehrij 0592-.HS'i74 .06.541- RJ74 0516-513579
Driehuis.
De" Helder e. (Carint') van Hinte 0255-561222 .06-219-204 0172-213248
Ede klI.T. {Ad) Homi, 0318-681826 .06-678.1826 030-29H808
Oirsçhut K. (Karcn)J,,~chim 040.2627316 '06-549-7316 020.4904814
DePed F.G. (Frits) van de Kolk 0493-5911H72 .06-443-259 045-5212183
S<'edorf B.j.T. (Ikn) van der Linden 004942817510.1sl. 22115122H6 • 06 - 594 - 228S 00-49476173578
Utrecht B.~I. (Bc"rnoud) .\-toojen 030.236S234f57.n • 06 - 557 - 5234 035-6234907
Rhcindahlcn J.G.J. (Jan) Nams 00-4924344572 00.49-24.345995
Ermelo I.P. (Irma) Ouwehand-Jacohs 0341.477809f477RI0 .06 - 5.B -nno 033-4557722
Oirschm V.j.B ..\-!. (Vincent) Peclers 0164-247215
Amersfoort K.S. (Kees) ROl.' 033.4607051/4607698 .06-500-7051 020-6323785
Voikei P. (('cler) S:Ullwd 024-356383,J
xh,larsbcrgcll G. jGerard) Snels 026-3.H.B77 of 3.SJ2774 • 06 - 5"64- 2774 024-3229069
xhaa"hergen ~L (Marijke) \'an der Stigchcl.lX'ijngaarJ 026-3532752 of 3532774 • 06 - 564 - 2774 0318-591675
Scedorf j.W.F. (Jan) Sulman 00.4942111751O, tst 2285 • 06 - 594 - 228S 00-4':142818445
W'eert J.E ..\1. (José) Verhl'ycn 0495-582702 .06-S31-1564 024.3732564
l.eeuwarden G.j. (Gerrit) Vliet.tra 058-2346826 '06-519-6826 0511-4723R5
Ronerdam .\1.c. (:'I-hrt) Vogels 01O-4539341Wll .06-21.l-341/281 033.4952099

~loofJraadsman \'\'.H. (Wim) Ikii 030-6914436 0521-513657
Stafraadwrouw J.J. (Joan) .\leren, 0,10-69144]6 of 6920906 026-3629745
Coornhcrthui,
(raadsman) J. (jan) den Boer 030.6914060 0321-318934
(raadsman) J.:'I-!.(Joost) van Lang<'l\ 030-6914060 0317.410205
(ra~ds\'follw) J.I'. (Joke) van Str;laten 030.6914060 010-4362192
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